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KORAN RADAR | BELAWAN : Adanya isu pihak
berkompeten mendalami hasil temuan terkait realisasi

proyek pembangunan terminal dedicated Pelabuhan
Belawan, masih simpangsiur. Sebelumnya beredar
kabar surat perjanjian pembangunan car terminal

(gedung) dan pembangunan instalasi CPO antar pulau
(pembuatan fasilitas pendukung dan tangki timbun,

menjadi "buah bibir" publik.

Tempat Ngopi Strategis
Earth Space Cafe & Karaoke Hadir di Medan Amplas

Polda Sumut Diminta Tangkap
Kakek Diduga Cabuli Cucu Kandung

Polda Sumut Serahkan 91 Pekerja Migran
Ilegal ke BP3MI Untuk Dipulangkan

Bersambung
ke hal 3

KORAN RADAR |
ASAHAN : Kapolda Sumut
diminta agar monitor kasus
dugaan pencabulan oleh se-
orang kakek terhadap cucu
kandungan di Kabupaten
Asahan.

Hingga saat ini Polres
Asahan belum menetapkan
status pria berinisial SGT
(53) yang diduga mencab-
uli cucu kandungnya beru-
sia 3 tahun 9 bulan.

Seorang pria berinisial
SGT (53)  diduga tega
mencabuli cucu kandungn-
ya, bernama Wati (bukan
nama sebenarnya) berusia
3 tahun 9 bulan.

Kasus tersebut beraw-
al ketika ayah AFR memil-

KORAN RADAR | MEDAN : Sub-
dit IV Renakta Dit Reskrimum Polda
Sumut menyerahkan 91 PMI (Pekerja
Migran Indonesia) Ilegal ke BP3MI UPTD
Provinsi Sumut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes
Hadi Wahyudi mengatakan sebanyak
22 pekerja Migran yang terdiri dari 13
pria dan 9  wanita diserahkan pada
Kamis tanggal 28 Juli 2022 dan 69 pe-
kerja Migran lainnya diserahkan, Senin
( 01/08/2022).

"Totalnya ada 91 orang. Jumlah itu
adalah pengungkapan PMI ilegal dalam
dua bulan", ujar Hadi.

Hadi menuturkan 91 PMI ilegal terse-

Buronan KPK "Sukses" Bawa Kabur
Uang Kejahatan Rp54 Triliun

KORAN RADAR | JAKARTA :
Seorang buronan Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK), Apeng Sury-
adi Darmadi (66) diduga "sukses"
kabur ke Singapura, membawa
uang hasil kejahatannya sebesar
Rp54 Triliun.

Surya Darmadi alias Apeng

merupakan pemilik PT Duta Palma
Nusantara (Darmex Agro Group),
perusahaan besar di bidang perke-
bunan dan pengolahan kelapa saw-
it dan memiliki delapan pabrik di
Jambi, Pekanbaru, dan Kalimantan.

Surya Darmadi tahun pada tahun
2016, ketika terdaftar dalam daftar

orang terkaya versi Forbes. Sesuai
dikutip dari Kompas.com, ia men-
empati peringkat ke-28.

Kekayaannya pada 2018 men-
capai 45 miliar dollar AS.

Ia masuk Daftar Pencarian Or-
ang (DPO) KPK dalam kasus pen-
gajuan revisi alih fungsi hutan di
Provinsi Riau kepada Kementerian
Kehutanan Tahun 2014.

Pernah dicegah KPK selama
enam bulan sejak 5 November 2014.
Kasus ini juga menyeret Gubernur
Riau yang menjabat saat itu, Annas
Maamun, pada medio 2015.

Ia diduga menyuap Annas Maa-
mun untuk mengubah lokasi perke-
bunan milik PT Duta Palma menjadi
bukan kawasan hutan.

Menurut akun LinkedIn perusa-
haan PT Darmex Agro, perusahaan
ini berdiri di Jakarta pada tahun 1987.
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gadaan Anak Buah Kapal
(ABK) Sistem Perjanjian Kerja
Laut (PKL) sesuai perjanjian
yang dibuat setiap tahun. Ter-
akhir kali perjanjian Nomor
UM.57/14/6/PI-19.TU tanggl
26 Maret 2019 tentang Peker-
jaan Pemborongan Pekerjaan

Pengadaan ABK Pelindo I
Diduga Tak Transparan

KORAN RADAR | JEMBER : Pengelolaan Dana Desa (DD)
Kabupaten Jembet, Jatim, kembali menjadi "buah bibir" publik. Masya-
rakat Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember , Jawa
Timur menduga ada penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2021.

Dugaan itu disampaikan masyarakat Puger Wetan kepada DPRD
Jember  Komisi A dan digelar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)
bersama Inspektorat  Pemerintahan kabupaten Jember, belum lama ini.

DPRD Jember : Penggunaan DD
Wetan Berbau Kongkalikong

KORAN RADAR | MEDAN :
Kembali dipertanyakan, manajemen
Pelindo I bekerja sama PT AAM pen-
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KORAN RADAR | JAKARTA : Seragam baru yang dikenakan
para staf ATR/BPN akan memberi nuansa motivasi dan percaya
diri. Akan setara dengan Kejaksaan, Kepolisian dan TNI.

Pegawai BPN Tampilkan Seragam Baru
Bernuansa Motivasi dan Lebih Percaya Diri

Bersambung ke hal 3

KORAN RADAR | MEDAN : Kabar gembira un-
tuk masyarakat, khususnya warga Kota Medan yang
gemar ngopi. Betapa tidak, kini telah hadir Earth Space
Cafe dan Karaoke keluarga di Jalan Panglima Denai
No. 15, Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara.

Selain guna melengkapi ragam rasa khas kuliner
asli Kota Medan, Earth Space Cafe dan Karaoke kelu-
arga juga memiliki tempat yang sangat strategis, seh-
ingga membuat rasa nyaman bagi para pengunjung.

Tidak hanya menyediakan minuman kopi hitam
dengan rasa khas asli Sumatera Utara, di Earth Space
Cafe juga tersedia berbagai makanan ringan, diant-
aranya kentang goreng, bahkan menyediakan menu
penggemar spagety.

Selain bebas dari kemacetan, para pengunjung
Earth Space Cafe & Karaoke Keluarga yang baru
diresmikan pada, Jumat, 29 Juli 2022 itu, juga dibe-

baskan biaya parkir.
Para pengunjung yang telah menikmati berbagai

menu makanan maupun minuman di Earth Space Cafe
persisnya beberapa meter dari SPBU Amplas, men-
gaku puas dan nyaman atas pelayanan di cafe tersebut.

"Tidak sia-sia saya datang ke Earth Space Cafe &
Karaoke Keluarga. Beberapa menu makanan dan mi-
numan di tempat itu merupakan kesukaan saya. Pel-
ayanannya juga bagus. Apalagi tempatnya sangat strat-
egis. Harganya juga terjangkau," ucap Erwin (34) salah
seorang pengunjung Earth Space Cafe & Karaoke Ke-
luarga kepada KORAN RADAR GROUP, Selasa (2/8).

Warga Tembung Kabupaten Deliserdang itu men-
gaku, akan menjadikan Earth Space Cafe & Karaoke
Keluarga, sebagai tempat tongkrongan idaman bersama
teman-temannya untuk minum kopi dan menikmati menu
makanan kesukaannya. Ngopi Mantap. (KRO/RD/Juli)

Pembangunan car terminal CPO antar pulau
dimana Pelindo I telah menerbitkan empat macam
obligasi sebesar Rp1 triliun. Hal itu menimbulkan
teka-teki publik, apalagi terbitnya obligasi. Menu-
rut keterangan sumber, jangka waktu pemban-
gunan direncanakan selama 425 hari yang bera-
khir pada 7 Februari 2017.

Namun diaddendum menjadi 749 hari yang
berakhir pada tanggal 28 Desember 2017. Se-
dangkan PT. HK telah melakukan serah terima
pertama pekerjaan untuk seluruh paket peker-
jaan kepada Pelindo I  sesuai BAST I Nomor
UM.57/20/10/Blw-17.TU tanggal 28 Desember
2017.

Dimana Pelindo I telah melakukan pembaya-
ran tahap I kepada PT HK pada 18 April 2018
sebesar Rp105.641.919.156,16. Kemudian pada
21 Juni 2016 Pelindo I menerbitkan Obligasi den-
gan empat macam obligasi dengan nilai total Rp1
triliun dengan rincian:
1. Seri A, tanggal 21 Juni 2016 sampai 21 Juni

2019 jumlah emisi Rp50.000.000.000, kupan
8,25 persen.

2. Seri B, tanggal 21 Juni 2016 sampai 21 Juni
2021 jumlah emisi Rp500.000.000.000, ku-
pan 9,00 persen.

3. Seri C, tanggal 21 Juni 2016 sampai 21 Juni
2023 jumlah emisi Rp400.000.000.000, ku-

pan 9,25 persen.
4. Seri D, tanggal 21 Juni 2016 sampai 21 Juni

2026 jumlah emisi Rp50.000.000.000, kupan
9,50 persen.
Sebagian dari obligasi tersebut digunakan

untuk membiayai investasi pekerjaan pengem-
bangan dedicated terminal Pelabuhan Belawan
sebesar Rp109.100.000.000 dan sisanya sebe-
sar Rp12.072.735.000, atau (Rp121.172.735.000
- Rp109.100.000.000) berasal dari ekuitas peru-
sahaan.

Perencanaan pekerjaan pengembangan ded-
icated terminal Pelabuhan Belawan dilaksana-
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Akibat Lihat Bokong Wanita Cantik,
Wak Mijan Babak Belur

Group

PEMBERITAHUAN REDAKSI :
Setiap wartawan KORAN RADAR dibekali Kartu Pers atau
ID Card yang ditandatangani oleh Pemimpin Redaksi dan

namanya tertulis didalam box redaksi. Jika ada oknum yang
mengaku wartawan KORAN RADAR tapi namanya tidak

tertera di box kami anggap liar, segala tindak
tanduknya bukan tanggung jawab kami.

Dto
PEMRED

BIAYA DAN TARIF IKLAN
ANDA INGIN MEMASANG IKLAN

DI MEDIA KAMI HUBUNGI :
TELP (061) 7357372

Iklan Display/Umum
B/W Rp. 10.000,-/mmk
S/C Rp. 12.000,-/mmk
F/C Rp. 16.000,-/mmk
Iklan Berita/Keluarga
B/W Rp. 5.000,-/mmk
Iklan Mini/Baris (min 3 baris, max 7 baris)
B/W Rp. 8.000,-/mmk
Biaya per halaman B/W (hitam putih)
1 halaman B/W Rp. 30.000.000,-
1/2 halaman B/W Rp. 15.000.000,-
1/4 halaman B/W Rp.   7500.000,-
Biaya per halaman F/C (berwarna)
1 halaman F/C Rp. 30.000.000,-
1/2 halaman F/C Rp. 25.000.000,-
1/4 halaman F/C Rp. 12.500.000,-

IKLAN KUPING

Halaman 1:
Ukuran 30 mmk X 70 mmk Rp. 1.500.000,-/mmk
Ukuran 40 mmk X 75 mmk Rp. 1.750.000,-/mmk

Halaman 12:
Ukuran 30 mmk X 70 mmk Rp. 1.000.000,-/mmk
Ukuran 40 mmk X 75 mmk Rp. 1.100.000,-/mmk

KORAN RADAR | MEDAN :
Sebut saja Wak Mijan
usia 55 tahun, sedang

cari angin segar dimalam
hari tepatnya di Jln. SM

Raja Medan.

BIRO KHUSUS : Poltak Hutapea, Adi Santoso, Marioto, Khairuddin Hutapea. WARTAWAN MEDAN : Sutan Hanif, Bona H. Hutapea, V. Hanafi Dalimunthe, F. Hasbullah Siregar,

Wahyu Pratama, Sunardi, Robert Sembiring, Abdul Muis Hutapea, Jaya Balen, Syahril Koto, Drs Amiruddin Sirait, Ir Husnil Umri Nasution, Drs Togu Sihite, Muhammad Irsad.

BELAWAN : Jumadi (Ka. Biro). DELI SERDANG : Ir. Baldi Tarihoran (Ka Biro). HAMPARAN PERAK :Denni Julianto Marbun (Kabiro), Reza Malem Panggabean. LUBUK PAKAM
: MP. Nainggolan AMd (Kasub Biro), Jauhari Syahputra, Sumarno. GALANG : Nasipman Parhusip (Kasub Biro) BINJAI : Surya Alghufran Sembiring (Ka. Biro), Alisha Indah Sari

Sembiring. LANGKAT : Budi Antara (Ka Biro), Timbul Panjaitan, Rudi Marsyal Simanungkalit, Sunarto Sitepu, Yusnadi, Khairul. SERGAI : Nurhamimah (Ka Biro), TEBING TINGGI
: -. BATU BARA :  INDRAPURA :  SIMALUNGUN ATAS : Effendi Tamba (Ka. Biro). SIMALUNGUN BAWAH : Rudianto (Ka. Biro). PEMATANGSIANTAR : Rika. ASAHAN
:  ASAHAN ATAS : Firman Tambunan (Kasub Biro), Wahyudin Aswat Lubis, SH, MH, Benteng Silalahi. MANDOGE : Kristian YF. Manurung (Kasub Biro). Sugiono.  TANJUNG-
BALAI : Chaidir Batubara  (Kabiro), Siti Maryam Margolang, Kusnan Silitonga TAPUT : HUMBANG HASUDUTAN : Bilter Silaban (Kabiro), Ranto Simamora. NIAS/GUNUNG
SITOLI : ... NIAS SELATAN : . SAMOSIR : Asben Siringo-ringo (Ka. Biro). LABUHANBATU : Ramlan Siregar(Kasubiro), Suroto, Indra Lesmana, Firman Pandapotan, Arifin,

Suwardi. LABUHANBATU SELATAN : Anthon S Sinaga (Kabiro), Herawati Nasution (Wakabiro). PADANGLAWAS : Mhd. Efendi Pohan (Kabiro), Yusnan Hasibuan. P. SIDIM-
PUAN : St Thomson P Silitonga (Ka. Biro), Hanna Gloria Christopher M.Psi, Paska Maria SPd. TAPANULI SELATAN : Abdul Malik Ritonga (Kabiro)  PAKPAK BHARAT : Alisahbana

Berutu (Kabiro), Lastro Pangihutan Banurea. ACEH SINGKIL : ... ACEH TENGGARA : ... SIGLI : ... DAIRI : ... INDRAGIRI HILIR: Masien Indriyani. KORESPONDEN :
Sunggul Manalu (Kampar), Fri Herlina (Jakarta), R. Titin Tursina (Bogor), Asmani (Jember), Amrulloh (Lampung).
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Ibu PKK Klumpang Adakan Pelatihan

KORAN RADAR | DELI SERDANG :
Para kaum ibu PKK Desa Klumpang
Kebun, Kecamatan Hamparan Perak,
Kab. Deli Serdang,  mengadakan kegia-
tan, Selasa (02/08/2022).

Acara tersebut dihadiri dan dibuka
oleh ibu Sekdes  sebagai pembina PKK
Desa tersebut dan didampingi oleh ibu
Sekretaris Desa, Desa Klumpang kebun
ini desa yang pro aktif dalam event keg-

iatan yang menyentuh dengan kepentin-
gan warga masyarakat.

Baik yg berkaitan dengan sosial dan
ekonomi,  Desa ini juga aktif melaksan-
akan kontrol terhadap para remaja yang
terkait dengan kejahatan yang saat ini
sedang marak ditengah masyarakat
sepeti Geng Motor dan Begal.

Bupati Deli Serdang sudah selayakn-
ya memberi apresiasi atas kekompa-
kan para ibu PKK Klumpang.

Sayangnya, hingga berita ini dilan-
sir, kepala desa belum bisa kita konfir-
masi mengingat banyaknya kegiatan
ditempat lain.

"Mohon maaf pak Kades sedang ada
kegiatan ditempat lain, jadi tidak bisa
menghadiri. Saya yang mewakili pak,"
ujar Sekretaris Desa, Sri Spd, pada KO-
RAN RADAR dengan nada santun.
(KRO/RD/A. SIRAIT).

Mirip Kepala Desa
Selingkuhi Istri Warganya

Jadi Buronan
KORAN RADAR | DELI SER-

DANG : Jangan berumah ditepi pantai
kalau tuan takut melihat ombak. Demiki-
an untaian kata tempodulu yang patut
direnungi untuk jadi nasehat bagi diri
kita.

Karena hidup sesungguhnya suatu
ujian yang diturunkan sang Khalid dimu-
ka bumi ini pada hambanya.

Urusan dunia sering kali menjadi-
kan seseorang menjadi yang merugi
dan akhirnya tergelincir karena tergoda
tahta, harta dan wanita.

Seperti yang dilakukan seorang
mirip oknum Kepala Desa Pardamean,
berinisial THS. Berita viral masalah "tali
air" oknum Kades diduga selingkuh dan
tiduri istri warganya berinisial JS sem-
pat viral.

Konon kabarnya, bupati dan ketua
DPRD Deli Serdang serta Camat set-
empat memberi instruksi tegas kepada
oknum Kades THS karena telah
melakukan perbuatan tak senonoh se-
hingga menebarkan aib.

Informasi yang beredar Camat se-
dang mencari -cari oknum Kades Par-
damean yang tiduri istri warganya kare-
na poto -foto panas diatas ranjang sudah
tersebar di medsos.

Semenjak kasus perselingkuhan
dan perzinahannya dengan JS diket-
ahui warga akibat foto-foto mereka yang
tersebar ia sudah sulit ditemui.

"Nggak tau dia kemana, kita pun
sudah cari di rumahnya tapi nggak ada,"
kata Camat Tanjung Morawa, Marianto
Irawadi Rabu, (11/5/2022), sesuai
dikutip dari tribun medan.com baru baru
ini.

Marianto menyebutkan sudah sem-
pat mencoba menghubungi nomor pon-
selnya namun tidak kunjung aktif. Ia
menyebut ingin meminta klarifikasi lang-
sung terhadap yang bersangkutan.

"Kita juga mau tanya sama dia
bagaimana sebenarnya. Ya karena
kasusnya sudah dilaporkan ke polisi
ya kita harapannya supaya kasus yang
dikepolisian cepat ditindaklanjuti," kata
Marianto.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (PMD) Kabupaten Deliserdang
sudah mendengar informasi tentang
dugaan perselingkuhan dan perzinah-
an yang dilakukan oleh oknum Kades
THS.

Kadis PMD Deliserdang, Khairul
mengatakan sudah memerintahkan
Kecamatan untuk melakukan tindaklan-
jut.

Karena menjadi peraih suara ter-
banyak pada pelaksanaan Pilkades 18
April lalu, Khairul menyebut sejauh ini
belum ada dasar untuk tidak menyerta-
kan THS dalam kegiatan pelantikan
Kades 20 Mei mendatang.

THS bakal dilantik untuk periode ke
3 karena saat ini sudah menjabat dua
periode atau kurang lebih 12 tahun.

Berdasarkan penelusuran KORAN
RADAR GROUP ke alamat rumah
oknum Kades belum ditemukan. Menu-
rut keterangan seorang warga Tanjung
Morawa, oknum THS tidak pernah lagi
pulang ke rumahnya sejak potonya be-
redar di medsos. (KRO/RD/TBNMDN)

HUT Pujakesuma Ke-42, Waris Bersama
Djarot Ikuti Jalan Santai dan Senam

KORAN RADAR | TJ. BALAI : Pe-
merintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai
melalui Dinas Pemuda Olahraga Pariwi-
sata (Disporapar) menggelar kegiatan
Gerak Jalan Santai dan Senam Sehat
bersama Anggota DPR RI Komisi IV Djar-
ot Saiful Hidayat, sekaligus dalam rang-
ka semarak HUT Pujakesuma ke-42, di
Tanjungbalai, Minggu (24/7/2022) pagi.

Acara itu pun dihadiri langsung oleh
Djarot Saiful Hidayat, Plt Walikota Tan-
jungbalai H Waris Tholib, Plt Ketua TP
PKK Ny Hj Fatiah Haitami Waris, Pj Sek-
da Nurmalini Marpaung, Ny Happy Far-
ida Djarot, Kapolres Tanjungbalai AKBP
Ahmad Yusuf Afandi, Anggota DPRD
Eriston Sihaloho, para pimpinan OPD
dilingkungan Pemkot Tanjungbalai, Pen-
gurus DPD Pujakesuma Tanjungbalai,
seluruh peserta yang terdiri dari pelajar,
pegawai pemerintahan dan masyarakat
umum.

Acara diawali dengan jalan santai
yang dimulai dari depan Rumah Dinas
Walikota Tanjungbalai, Jalan Sudirman
dan dilepas langsung oleh Plt Walikota
Waris dengan finish di Alun Alun Sultan
Abdul Jalil Rahmadsyah.

Selanjutnya, para peserta mengikuti
Senam Sehat di Alun-alun Lapangan Pasir
Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Dalam Sambutannya, Plt Walikota

Tanjungbalai H.Waris Tholib menyam-
paikan hari ini dalam rangkai ulang tahun
Pujakusuma yang ke 42 kami mengada-
kan acara jalan santai dan senam mas-
sal yang berkolaborasi dengan Dispora-
par Kota Tanjungbalai.

"Sudah lama kita tidak melakukan
acara senam masal dikarenakan waktu
lalu mengalami pandemi virus covid 19,"
ujarnya.

Saat ini kita melaksanakan Ulang tahun
Pujakesuma yang ke 42 di Kota Tanjung-
balai mari kita dukung terus bapak H Waris
Tholib agar sukses memimpin Kota Tan-
jungbalai dan menjadi Ketua Pujakesuma
Kota Tanjungbalai, sebutnya.

Pada kesempatan ini, saya yang juga
perwakilan Anggota DPR RI dari Dapil
Kota Tanjungbalai akan memberikan
bantuan sembako kepada 1000 nelayan
yang ada di Kota Tanjungbalai. "Selamat
Ulang tahun Pujakesuma yang Ke 42
semoga sukses terus di Kota Tanjung-
balai," ungkap Djarot.

HUT Pujakesuma Ke-42 ditandai
dengan pemotongan Tumpeng oleh Plt
Walikota Tanjungbalai Waris Tholib yang
juga Ketua Pujakesuma Tanjungbalai.

Diakhir acara, dilakukan pengundian
Lucky Draw/Door Prize untuk para pe-
serta jalan santai dan senam sehat.
(KRO/RD/CHB)

Wak Mijan sedang mengusir kepenatan
usai bekerja di siang hari berusaha rileks
untuk menghalau kepenatan disamping adan-
ya sedikit cekcok dalam rumah tangga yg
telah dibina 25 tahun.

Wak Mijan sebenarnya suami yang patuh
terhadap istri namun hari itu apa yang sela-
ma ini iya elakkan untuk tidak terjadi pertengka-
ran akhirnya terjadi juga.

Dengan berbekal hati yang dongkol Wak
Mijan pun keluar rumah untuk makan malam
di warung yang biasa dia nongkrong.

Dengan menggunakan sepeda motor
Vespa tuanya Wak Mijan pun keluar rumah
tanpa pamit dengan istri tercinta nya.

Setelah berjalan kurun waktu 15 menit

perasaan hati yang terluka akibat pertengka-
ran dirumah mulai terobati setelah melihat
pemandangan malam yang penuh gemerlap
lampu warna-warni yang indah.

Namun diperempatan jalan Wak Mijan
melihat sepasang muda-mudi berboncengan
sembari tertawa riang dan cubit-cubitan mak-
lumlah namanya sedang pacaran.

Wak Mijan pun mengejar dan membuntu-
ti dari belakang, melalui sorot lampu Vespa
tuanya Wak Mijan kelihatan asyik melihat
pemandangan bokong wanita cantik yang
sedang berboncengan.

Akhirnya Wak Mijan terlena dan lepas
kontrol, tanpa iya sadari ketika sepasang
muda-mudi berbelok ke arah jalan lain, Wak
Mijan lupa merem Vespa nya akhirnya Wak
Mijan menabrak bak belakang truk cold die-
sel sehingga wajah Wak Mijan berubah men-
jadi babak belur dasar sial aku malam ini
gumam Wak Mijan dalam hati.

Dengan polos nya Wak Mijan mencerita-
kan peristiwa yang terjadi menimpa dirinya,
aduh jadi sial kurasa kata Wak Mijan ternya-
ta bokong wanita bisa juga membuat kecela-
kaan dijalan raya. (KRO/RD/HSW)

DICARI KABIRO
Manajemen media cetak KORAN RADAR & media online RADARINDO.co.id mencari

calon wartawan untuk ditempat menjadi Kepala Biro (Kabiro) untuk wilayah hukum:

Pantai Labu, Binjai, Langsa/Aceh Timur, Aceh Tamiang, Tanah Karo,
Dairi, Subulsalam, Tapak Tuan, Tebing Tinggi, Batubara, P. Siantar,

Parapat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Toba, Sibolga, Tapteng, Rokan

Hilir, Duri, Dumai, Pekanbaru, Batam, Indragiri Hulu
Syarat:

1. Minimal pendidikan SMA atau sederajat
2. Memiliki kenderaan minimal roda dua

3. Dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar
4. Siap menghadapi tantangan

Bagi yang berminat Hub: kantor Redaksi KORAN RADAR ke 0853-60000-558 (via WA) Terima Kasih



Pengoperasian Kapal Pandu, Kapal Tunda dan Kapal Kepil/Speed Boat.
Berdasarkan informasi sumber menyebutkan nilai kontrak tersebut ad-

alah sebesar Rp31.837.909.541. Perjanjian tersebut mengatur tentang pen-
gadaan ABK sembilan cabang Pelindo I sebanyak maksimal 336 orang.
Atas jasa yang diberikan PT. AAM tersebut, Pelindo I disebutkan memberi-
kan pembayaran jasa yang meliputi komponen diantaranya upah pokok,
uang transport, insentif, uang makan, THR, Tunjangan Pakaian Kerja, Iuran
BPJS, Dana PHK, Overhead, yang merupakan keuntungan perusahaan
penyedia jasa ABK.

Konon sejak tahun 2016 PT AAM merupakan perusahaan penyedia
atas pekerjaan pengadaan ABK Sistem Perjanjian Kerja Laut (PKL) untuk
Pelindo I. PT AAM setiap bulan mengajukan pembayaran jasa kepada
Pelindo I  sebesar proporsi per bulan dari total nilai kontrak perjanjian atas
jumlah ABK yang disediakan PT AAM.

Besarnya nilai tagihan per bulan perorang berdasarkan hasil negosiasi
yang dicantumkan dalam RKS pemborongan pekerjaan pengoperasian
Kapal di lingkungan kerja Pelindo I. Setelah tagihan diproses oleh Pelindo I
dilakukan pembayaran ke rekening PT AAM untuk kemudian dibayarkan
kepada abk yang bersangkutan.

"Dokumen perjanjian dan pembayaran pekerjaan pengadaan ABK Sistem
perjanjian kerja laut diketahui masalah. Diduga penyusunan HPS tahun
2016 sampai 2018 tidak didukung dokumen yang memadai," ujar sumber
yang tidak mau disebutkan nmanya belum lama ini.

"Sesuai perjanjian pengadaan ABK tahun 2016 sampai 2018 adalah
tahun 2016 nomor perjanjian UM.58/32/16/PI-16.TU sebesar
Rp18.390.122.520. Tahun 2017 nomor perjanjian UM.58/32/5/PI-17.TU
sebesar Rp17.770.000.000. Diamandemen sebanyak dua kali, sehingga
nilai kontrak menjadi Rp23.431.999.345 dan berakhir pada 2 Januari 2019,"
ujarnya lagi.

Beredar isu, Pelindo I tidak dapat menjelaskan dasar penetapan besa-
ran dan perhitungan masing-masing komponen yang menjadi dasar pem-
bayaran jasa yang tercantum pada HPS. Rincian dan dasar perhitungan
setiap komponen pembayaran jasa tahun 2016 sampai 2018.

Kabarnya, pemberian penghasilan kepada ABK diduga tidak sesuai
perjanjian dan pembayaran   kontrak belum memenuhi persyaratan pem-
bayaran sebesar Rp1.979.081.400. Dalam perjanjian diatur salah satu ke-
wajiban PT AAM memberikan pembayaran/pengupahan langsung kepada
ABK melalui rekening bank    milik ABK masing-masing disertai bukti
salinan untuk sebagai bukti tagihan pembayaran jasa setiap bulannya.

Diduga bahwa PT AAM hingga tahun 2018 tidak pernah melampirkan
bukti pembayaran upah ABK pada tagihan yang disampaikan setiap bulan
ke Pelindo I dan tidak melakukan pengecekan terhadap besaran penghasi-
lan yang dibayarkan kepada setiap ABK dan besaran keuntungan yang
diambil PT AAM.

Perbandingan Besaran Penghasilan yang Diterima ABK dengan Perjanjian

Sehubungan dengan hal tersebut, perhitungan selisih besaran  pem-
bayaran jasa (upah pokok, insentif, uang transport dan uang makan) yang
diberikan PT AAM kepada ABK dibandingkan dengan besaran yang tercan-
tum dalam perjanjian dengan Pelindo I untuk periode Maret   sampai dengan
Agustus 2019, terdapat total selisih sebesar Rp1.979.081.400.

Hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian antara PT Pelindo I dengan
PT AAM Nomor UM.58/9/16/PI-16.TU tanggal 16 Maret 2016 tentang Pen-
gadaan Anak Buah Kapal (ABK) Sistem Perjanjian kerja Laut (PKL). Sesuai
Pasal 6 ayat 3 huruf i yang menyatakan pihak kedua berkewajiban untuk
memberikan pembayaran/pengupahan langsung kepada ABK melalui rek-
ening bank milik ABK masing-masing, yang disertai bukti Salinan sebagai
bukti tagihan pembayaran jasa setiap bulannya.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/
2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corpo-
rate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan
informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Pertanggungjawa-
ban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat. Keputusan Direksi Nomor UM.50/10/12/PI-15.TU Tanggal 25 Mei
2015 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan
Pelindo I.

Hingga berita ini dilansir, Kedua pihak manajemen belum dapat dikonfir-
masi, dan surat konfirmasi secara tertulis tidak dibalas. Hal tersebut men-
gakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan ABK sebesar
Rp1.979.081.400. Penanggung Jawab Program tidak memiliki standar pen-
etapan besaran rincian pembayaran jasa per jabatan ABK. (KRO/RD/TIM).
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Kejari dan Pemkab Deli Serdang Launching Aplikasi e-JAGA Desa

AMPK Unjuk Rasa: Usut Dugaan Korupsi
DD dan Dinas Pendidikan Deli Serdang

KORAN RADAR | DELI SER-
DANG : Kabag Ops Polresta Deli
Serdang Kompol Ricky Pripurna
Atmaja, SIK pimpin langsung
pelaksanaan pengamanan aksi
Unjuk Rasa Damai oleh Dewan
Pimpinan Pusat Aliansi
Masyarakat Peduli Keadilan
(DPP AMPK) di Kantor Kejari
Deli Serdang, Kantor Bupati
Deli Serdang dan Kantor Dinas
Pendidikan Kab. Deli Serdang.
Selasa (26/07/2022).

tersebut, direncanakan pada Minggu
depan akan dilakukan pertemuan
dengan mengundang pihak terkait
untuk membahas permasalahan pen-
gaspalan jalan dan dalam 2 hari kede-
pan Pihak Pemkab Deli Serdang.

Sementara itu, Dikantor Dinas
Pendidikan Pemkab Deli Serdang
massa berorasi menuntut agar tidak
adanya pungli/pengutipan uang ter-
hadap orang tua siswa pada saat
kenaikan kelas maupun kelulusan
yang dilakukan oleh pihak sekolah
dan meminta agar uang yang per-
nah dikutip tersebut dikembalikan ke
orang tua siswa.

Selanjutnya Buku Bahasa Indo-
nesia Kelas 4 SD/MI yang dicetak
oleh Dinas Pendidikan Deli Serdang
yang anggarannya diambil dari 15
% Dana Bos di tiap sekolah SD di
Deli Serdang dianggap tidak tepat
guna.

Dikarenakan pembahasan/ma-
teri di buku tersebut sudah ada di
buku lain yang hanya ganti cover/
sampul. Adanya sekolah yang tidak
memiliki pagar dan di SDN Kali
Tawang Desa Naga Timbul tidak
mempunyai WC / Kamar Mandi.

Uang tabungan tidak perlu diada-
kan dan terakhir kertas ujian agar di
produksi oleh sekolah dikarenakan
ATK sekolah sudah cukup mema-
dai sehingga dapat menghemat ang-
garan.

Menanggapi hal itu Pihak Dinas
Pendidikan mengundang perwakilan
massa untuk dilakukan pertemuan
di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli
Serdang yang dihadiri oleh Kabid
Pembinaan Tenaga Didik Dinas
Pendidikan Deli Serdang Jumakir.

Hasil pertemuan itu, semua tun-
tutan aksi akan disampaikan kepa-
da Kadis Pendidikan Deli Serdang

untuk di tindak lanjuti dan Dinas Pen-
didikan Deli Serdang meminta ke-
pada perwakilan massa agar mem-
berikan data terkait adanya Pungli
di sekolah.

Mewakili Kapolresta Deli Ser-
dang, Kabag Ops Polresta Deli Ko-
mpol Ricky Pripurna Atmaja, SIK
mengatakan kegiatan Pengamanan
unjuk rasa ini bertujuan agar pen-
yampaian pendapat pengunjuk rasa
di Kantor Kejari Deli Serdang, Kan-
tor Bupati Deli Serdang dan Kantor
Dinas Pendidikan Deli Serdang dap-
at berjalan dengan baik, aman dan
tidak anarkis.

Sejumlah masyarakat menduku-
ng aksi damai, minta KPK agar
mengusut dana desa dan Dinas
Pendidikan. Hingga berita ini dilan-
sir, Kadis Dinas Pendidikan dan
Kadis PMD belum bisa di konfirma-
si. (KRO/RD/HD)

Aksi unjuk rasa yang dimulai
sekitar pukul 10.25 wib ini, adalah
dari massa Dewan Pimpinan Pusat
Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan
(DPP AMPK) berjumlah sekitar leb-
ih kurang 200 orang yang terdiri dari
massa Kecamatan Tanjung Mora-
wa dan Kecamatan STM Hilir Kabu-
paten Deli Serdang.

Dalam Pelaksanaan unjuk rasa
di Kejari Deli Serdang, massa bero-
rasi mempertanyakan Kajari Deli
Serdang sudah sejauh mana penye-
lidikan tentang BUMDES diseluruh
Desa di Deli Serdang.

Yang mana perwakilan massa
aksi diterima untuk dilakukan perte-
muan di Aula Kantor Kejari Deli Ser-
dang yang dihadiri oleh Kasi Pidum
Kejari Deli Serdang Bondan Subra-
ta, Kasubsi Intel Kejari Deli Serdang
Edi Sanjaya dan Perwakilan mas-
sa sebanyak 13 orang.

Hasil pertemuan itu permasala-
han BUMDES akan ditindak lanjuti
dan akan dilakukan pemeriksaan

langsung ke lapangan dalam waktu
minggu ini dan apabila ada perwak-
ilan massa yg berkenan ikut ke lapan-
gan dipersilahkan.

Selanjutnya dikantor Bupati Deli
Serdang massa berorasi menuntut
agar dilakukan pengaspalan jalan
sepanjang 10 KM mulai dari Desa
Bangun Rejo Kec. Tg. Morawa
sampai dengan Desa Lau Barus
Baru Kec. STM Hilir dikarenakan
sudah 77 Tahun jalan belum pernah
diaspal.

Menanggapi hal itu Pemkab Deli
Serdang meminta perwakilan massa
aksi untuk dilakukan pertemuan me-
diasi di Ruang Staff Ahli Kantor Bupati
Deli Serdang yang dihadiri oleh Ka-
bag Umum Pemkab Deli Serdang A.
Fitrian Sukri, S.STP, M. Si, Kasi Per-
encanaan Konstruksi Dinas SDA
BMBK Deli Serdang Agus Salim Lubis,
Kapolsek Lubuk Pakam an. AKP Hen-
dri Yanto dan Kanit 3 Sosbud Sat In-
telkam IPTU A. Situmorang.

Hasil dari pertemuan mediasi

Warga Kota Kisaran Minta Jln Marah Rusli Segera Dipasang Portal

Pelindo I Jadi Sorotan

Polda Sumut Diminta Tangkap
iki istri sebut saja ITA yang melahir-
kan (Wati-Red) dan beberapa bulan
kemudian meninggal dunia. Meng-
ingat anaknya masih kecil ia pun
menitipkan kepada sang kakek
(SGT) untuk menjaganya.

Namun, entah setan mana yang
merasuki pikiran sang kakek SGT
hingga ia mencabuli Wati, cucu kand-
ungnya sendiri, beberapa bulan lalu.

Kasus tersebut sempat ditan-
gani Polres Asahan atas laporan
HRP selaku ayah korban karena
tidak senang anak kandungnya
mendapat perlakuan yang tidak
sewajarnya.

Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berancana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
(PPKBPP&PA) melalui Kepala
Bidang Kelembagaan & (PPPA)
kabupaten Asahan/Kisaran, sempat
menangani kasus tersebut.

"Saya melaporkan kasus anak
saya ke kantor Dinas PPKBPP&PA
melalui Kepala Bidang Kelembagaan
& (PPPA)  pada tanggal 17 Mei
2022," ujarnya.

 Akan tetapi dalam surat laporan
saya ke (PPKBPP&PA) tertulis pada
tanggal 19 April 2022. Tanggal 2 Juni
2022, baru di limpahkan berkas ke
Polres Asahan Melalui (KPAD),

tanggal 5 Juni 2022, mulai di-
lakukann melakukan penyidikan
kasus tersebut, tertuang dalam Su-
rat (SP2HP-l).

Hari Senin tanggal 20 Juni 2022
sekitar pukul 11.15 Wib saya dan
keluarga mendatangi Kantor Dinas
tersebut guna mempertanyakan ka-
sus Anak saya.

"Kami bertemu Kabid ibu Santi,
beliau mengatakan sudah di limpa-
kahkan ke Polres Asahan melalui
(KPAD). Lalu ia memberikan surat

pelimpahan berkas kepada saya,"
ungkap ayah korban.

Pada hari yang sama kami lang-
sung menuju Polres Asahan mene-
mui Penyidik, sampai diruang
(UPPA). Tapi penyidik tidak ada di
kantor, ujarnya pada
RADARINDO.co.id.

 "Setelah kami menghubungi HP
penyidik ia mengatakan, besok saja
kita ketemu pak, saya masih ada
tugas luar", ujarnya menirukan uca-
pan penyidik Polres Asahan.

Keesok harinya, kami kembali
datang ke Polres Asahan dan men-
ghubunginya kembali, penyidik
tersebut mengatakan besok ya pak,
saya masih ada tugas luar ni.

Hari ketiga, tanggal 22 Juni 2022,
kami kembali menemui penyidik, ia
mengatakan "Akan kita panggil sak-
si dan visum baru gelar perkara
pak",  jelas Penyidik kepada ayah

korban.
Sampai tanggal 1 Juli 2022 baru

satu saksi yang di ambil keteranga-
nnya,  lalu kasus anak saya pun
terhenti. Kami dapat informasi oknum
penyidik tersebut sudah di mutasi-
kan, ucap ayah korban dengan
kecewa.

Lebihlanjut lagi, seminggu sete-
lah kejadian, saya dan keluarga
kembali mendatangi Polres Asahan
melaporkan ke (KASWAS) bertemu
dengan petugas marga Ritonga, dan
beliau merespon cepat.

Kabar dugaan pelecehan oleh
sang kakek pada cucu kandungn-
ya sempat menggegerkan
masyarakat Kabupaten Asahan.

Bahkan, para tetangga korban
sangat menyesalkan tindakan dari
aparat penegak hukum yang dinilai
lambat menetapkan status sang
kakek yang diduga mencabuli cu-

cunya.
Isu yang berkembang, pelaku

SGT sudah menjual beberapa ekor
lembu diduga diberikan kepada
oknum terkait.

"Kami heran kenapa pelaku
sampai sekarang belum ditahan.
Polisi sudah selayaknya menahan
tersangka sesuai alat bukti yang
ada," ujar seorang tetangga korban
yang tidak mau disebutkan nama.

Sumber juga menyarankan agar
Tim Investigasi Syahril Kota dan
Jumadi agar membantu orangtua
korban menyerahkan bukti-bukti
dugaan pencabulan ke Polda Sumut.

Agar Poldasu yang membidan-
gi kasus tersebut dapat mengevalu-
asi perkembangan penyelidikan
dan penyidikan di Asahan.

Hingga berita ini dilansir, Kabid
Humas Polda Sumut belum berhasil
dimintai keterangan. (KRO/RD/Tim)

Pegawai BPN Tampilan
Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) menampilkan
seragam baru yaitu penambahan
atribut Baret dan tongkat komando.

Ada dua tujuan dari tampilan baru
para pegawai pengurus tanah ini.
Sebenarnya ini seragam yang se-
lama ini digunakan oleh anggota atau
pegawai ATR/BPN sudah di-
gunakan sejak lama cuma ada tam-
bahkan baret dan stik komando.

Demikian diucapkan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (ATR/

BPN) Hadi Tjahjanto, dalam Konfer-
ensi Pers di Hotel Ritz Carlton,
Jakarta, Selasa (26/7).

Tujuan penambahan atribut terse-
but, ujarnya lagi, adalah agar ko-
munikasi dan koordinasi dari PBB,
Kakantah dan Kakanwil supaya bisa
berjalan dengan baik di Forkopimda
(Forum Komunikasi Pimpinan Daer-
ah).

"Selain itu, para staf ATR/BPN
lebih percaya diri ketika mengena-
kan seragam tersebut. Saya setar-
akan dengan Kajati, Kajari, Kapol-
res, Dandim, BNN," cetusnya den-

gan nada semangat.
"Jadi saya setarakan supaya

mereka konfiden untuk tampil ke
depan," terang Hadi.

Sebelumnya, Jaksa Agung Re-
publik Indonesia Burhanudin mem-
inta seluruh jajaran untuk member-
antas mafia tanah. Seluruh jajaran
di daerah membuka pintu seluas-
luasnya untuk menyerap laporan
masyarakat yang berhadapan den-
gan mafia tanah.

Dia bahkan memerintahkan
set iap satuan ker ja membuka
hotline khusus. Hotline ditujukan

untuk menampung dan memudah-
kan masyarakat  mengadukan
permasalahan hukum yang ter-
indikasi  menjadi  korban maf ia
tanah.

Saat ini untuk tingkat Pusat di
Kejaksaan Agung telah dibuka Hot-
line Pengaduan di 081914150227.
Langkah di tingkat pusat ini diharap-
kan diikuti oleh jajaran di level
daerah.

Dia memerintahkan jajarannya
segera membentuk tim khusus un-
tuk menanggulangi sindikat mafia
tanah. Tim yang beranggotakan ja-

jaran Intelijen, Pidum dan Pidsus
Kejagung diharapkan bisa menan-
gani dan memberantas mafia tanah
sampai ke akar akarnya.

Sejumlah pihak menyambut baik
tampilan baru bagi PNS ATR/BPN
dengan seragam baru yaitu penam-
bahan atribut baret dan tongkat ko-
mando.

Dengan seragam baru yang di-
pakai para staf ATR/BPN diharap-
kan dapat memberi motivasi men-
jalankan tugas terhadap penangan-
an mafia tanah. (KRO/RD/
merdeka.com)

DPRD Jember : Penggunaan DD Wetan
RDP dihadiri Dinas Pember-

dayaan  Masyarakat dan Desa
(DPMD) di ruang rapat membahas
dugaan penyalahgunaan Dana Desa
DD, Senin (01/08/2022).

Permasalahkan itu tentang dug-
aan penyalahgunaan anggaran
Dana Desa tahun 2021 yang di ang-
garkan pada pembangunan pasar
Desa , Patung Garuda Dan Pujas-
era juga  BPJS ketenagakerjaan.

"Inspektorat sudah turun ke Desa
melakukan pemeriksaan ke pemer-

intahan Desa Puger Wetan dan min-
ta keterangan terkait masing -mas-
ing aduan  tersebut sejak Februari
hingga Mei 2022 ," ucap Ridhoi .

Dilanjut, kami tidak bisa mengu-
rai disini pak, sebab bukan we-
wenang saya itu wewenang pimp-
inan Inspektorat yang akan mema-
parkan dan kepala Pimpinan Inspe-
ktorat berjanji yang akan memapar-
kan langsung.

"Kepala Inspektorat Jember, pak
Ratno Cahyo Sambodo masih me-

nemani Bupati Jember ke Surabaya
meskipun kami yang melakukan
pemeriksaan kami tidak berani buka
pak," tuturnya.

Ditempat yang sama, DPRD
Jember, Alfan Yusfi Habibi menga-
takan tindakan petugas Isnpektorat
Jember sangat disayangkan bah-
kan alasan yang di utarakan san-
gatlah tidak masuk akal.

"Makanya kami  minta perwak-
ilan Inspektorat keluar saja agar ada
sinergi antara exsekutif dan legisla-

tif," ungkapnya.
Komisi A DPRD Jember  Tabroni

mencurigai  atas bungkamnya Pemk-
ab terhadap hasil pemeriksaan pen-
gunaan DD berbau kongkalikong ant-
ara Kades Puger dan Inspektorat Jem-
ber. Legislator Fraksi PDIP mende-
sak agar supaya pihak Inspektorat
segera menindak lanjuti aduan
masyarakat maupun BPD sama saja.

Masyarakat menanyakan RAB
untuk pembangunan pasar danan-
ya hampir Rp700 juta. Buat apa saja

?  Itu yang mengetahui secara detail
ya jelas pihak Inspektorat, katanya.

Sholihin salah satu  perwakilan
Warga desa Puger wetan mengata-
kan Kepala Desa  dalam mengelola
anggaran Dana Desa sudah berjalan
tiga tahun.

"Anehnya dalam menjalankan
pemerintahan kesannya mencuriga-
kan  misalnya penerima BLT DD
selalu ganti ganti, pembangunan juga
mangkrak saya sampai malu," tu-
turnya. (KRO/RD/An)

PT Darmex Agro telah menjadi salah satu kelompok budidaya, produk-
si, pengekspor kelapa sawit terbesar di Indonesia, melalui anak perusa-
haannya PT Duta Palma Nusantara.

Sejak awal, perusahaan telah berkembang pesat dalam memperoleh
lahan untuk budidaya kelapa sawit, mendirikan pabrik dan penyulingan
untuk memenuhi permintaan komoditas dunia yang luar biasa.

Sebagian besar produk diproses ulang di kilang PT Darmex Agro untuk
membuat turunan lain seperti minyak goreng, mi, sabun, stearin RBD, dan
PFAD dll. Bisnis inti Darmex Agro di Pabrik Kelapa Sawit, Perkebunan, dan
Penyulingan.

KPK akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait
pemanggilan paksa pemilik Darmex Group, Surya Darmadi alias Apeng.

Surya Darmadi adalah buron KPK sejak tiga tahun lalu, karena kasus
penyerobotan lahan negara.

"Tentu mengenai hal tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan
pihak Kejaksaan Agung," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada
Tribunnews.com, Kamis (21/7/2022).

KPK mengapresiasi langkah Kejagung yang berinisiatif ikut menangani
proses dugaan korupsi penyerobotan lahan ini.

Sebelumnya, Surya Darmadi telah mangkir tiga kali dari panggilan
Kejagung sehingga membuka peluang menjemput paksa Surya Darmadi
alias Apeng.

Kejagung membeberkan akan melakukan kerja sama antarnegara un-
tuk mengekstradisi Surya Darmadi ke Indonesia.

PT Duta Palma Group melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095
hektare di lahan negara. Bahkan, PT Duta Palma Group telah membuat dan
mengelola lahan itu tanpa hak dan surat-surat lengkap.

KPK sempat mengusut kasus korupsi soal pengajuan revisi alih fungsi
hutan di Provinsi Riau pada tahun 2014, yang menjerat pemilik perusahaan
tersebut yaitu Surya Darmadi alias Apeng.

Sejumlah kalangan aktivis di Sumut dan Riau mendukung kinerja KPK
bersama Kejaksaan Agung memburu Apeng yang diduga kabur ke luar
negeri.

Tidak kasus Apeng, Aparat Penegak Hukum juga agar mengusut kasus
penyalahgunaan HGU perkebunan sawit swasta di Sumut, Aceh, Riau dan
Jambi.

Tidak tertutup kemungkinan, terdapat perusahaan sawit yang tingkat
kejahatanya mirip bahkan melebihi yang dilakukan Apeng. (KRO/RD/
TribunNews.com)

Buronan KPK "Sukses"

Polda Sumut Serahkan
but diserahkan ke BP3MI UPTD Provinsi Sumut yang diterima langsung
oleh Bapak Suyoto, SE dalam keadaan baik dan sehat.

"Ke 91 PMI ilegal itu berasal dari sembilan provinsi di Indonesia yakni
Sumut, Aceh, Sumbar, Bengkulu,Jambi, Jatim, Sulawesi Tenggara (Sul-
tra), NTB, dan NTT", lanjut Hadi.

"Tentu kita prihatin kepada para Korban yg harus mempertaruhkan
nyawa menyebrang lautan untuk bekerja di negara lain dengan cara yang
ilegal, semoga kedepan tidak terjadi lagi hal serupa", pungkas Hadi. (KRO/
RD/HD).

kan oleh konsultan perencanaan PT.
ZEC. Berdasarkan KAK jasa kon-
sultan review design pekerjaan
pengembangan dedicated terminal
pelabuhan Belawan dan SPK No-
mor UM.58/11/10/PI-15.TU tanggal
30 Juli 2015.

PT. ZEC harus menyelesaikan
perencanaan dalam waktu 26 hari
dengan lingkup pekerjaan antara lain
melakukan telaah atas rencana
pengembangan dengan referensi
yang relevan. Melakukan reviu de-
sain pekerjaan pengembangan   ded-

icated terminal Pelabuhan Belawan.
Membuat rencana pemanfaatan

ruang dan zonasi. Membuat rencana
lay out untuk pengembangan Dedicat-
ed Terminal Pelabuhan Belawan. Konon
katanya lagi, hasil pemeriksaan atas
engineering estimates, HPS, dokumen
pengadaan, dokumen lelang, dokumen
pelaksanaan kontrak, pemeriksaan
lapangan, serta permintaan keterangan
dari penanggung jawab program dan
panitia lelang diketahui terdapat per-
masalahan-permasalahan.

HPS atas pekerjaan tiang pan-

cang di dermaga dan mooring dol-
phin serta pekerjaan mekanikal dan
elektrikal diduga tidak didukung oleh
data dasar dan informasi lain yang
dapat dipertanggungjawabkan seh-
ingga diragukan kewajarannya.

Pemeriksaan atas EE dan HPS
serta dokumen pendukungnya dike-
tahui bahwa perhitungan HPS peker-
jaan tiang pancang di dermaga dan
mooring dolphin serta pekerjaan me-
kanikal dan elektrikal tidak didukung
oleh data dasar dan informasi lain
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelusuran lebih lanjut atas AHS
HPS dan EE diketahui, pekerjaan tiang
pancang di area laut diduga tidak dibuat
analisa harga satuan untuk   masing-
masing pekerjaan yang terdiri dari pe-
mancangan tiang (laut). Sambungan
tiang pancang 35.56 cm. Pengadaan
sepatu tiang belimbing untuk tiang Ø
35.56 cm. Pengelasan sepatu tiang pan-
cang. Pemotongan tiang pancang dia
35,56 cm. Pengecatan dasar cat anti
karat. Pelapisan wrap petrolatum tape.

Hasil penelusuran ke EE diket-
ahui bahwa harga satuan di HPS atas

item- item pekerjaan tersebut berbe-
da dari EE. PJP tidak dapat menun-
jukkan bukti  pendukung atas harga
satuan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

HPS atas pekerjaan mekanikal
dan elektrikal seluruhnya mengam-
bil dari perhitungan yang disajikan
dalam engineering estimates yang
disusun oleh  konsultan perencana
PT. ZEC senilai  Rp30.833.572.
129,55 atau 25,07% dari nilai HPS.
Hingga berita ini dilansir, pihak ter-
mohon informasi belum memberi-
kan jawaban. (KRO/RD/TIM)

Pengadaan ABK Pelindo I

KORAN RADAR | ASAHAN : Masyarakat
pengguna jalan di Kelurahan Mutiara dan Selawan
dan Kota Kisaran mengucapkan terima kasih ke-
pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan
yang telah menyelesaikan proyek pekerjaan hot-
mix di Jln Marah Rusli Kelurahan Selawan Keca-
matan Kota Kisaran Timur.

"Untuk kami minta kepada pihak yang berko-
mpeten untuk segera membuat portal guna menja-
ga kondisi jalan agar truck bermuatan melebihi to-
nase tidak sembarang keluar masuk. Karena dapat
merusak jalan," ucap Sofyan Selasa, (2/8/2022).

Menurut Ir Sofyan Rumapea (60) warga muti-
ara apabila tidak dilakukan portal jalan maka jalan
Marah Rusli yang baru saja selesai dikerjakan
sepanjang lebih kurang 700 m ini dengan meng-
gunakan uang rakyat milyaran rupiah diprediksi
tidak bertahan lama.

"Jalan pasti lekas rusak apalagi truck yang
melintas di jalan Marah Rusli ini kapasitasnya
melebihi tonase." terang Sofyan selaku tokoh Pen-
gamat kebijakan Publik.

Lebih lanjut dikatakan Sofyan sebagaimana

kita ketahui bersama persis disimpang pangkal titi
tepatnya jalan KH Agus Salim Kisaran Pemerintah
Daerah telah memasang perboden jalan yaitu kon-
disi jalan III C artinya truck yang melintas diatasn-
ya tidak melibihi dari kapasitas max 8 ton.

"Tapi kenyataannya yang melintas yach sep-
erti yang kita lihat bersama, truck yang melintas
melebihi tonase."ungkap mantan Dirtek PDAM era
Alm Bupati Risuddin.

Hal senada juga dikatakan Iwan Setiawan (50)
warga Selawan tidak ada jalan lain untuk melaku-
kan penyelamatan anggaran yang menggunakan
uang rakyat Milyaran Rupiah ini melainkan den-
gan dilakukannya pemortalan.

"Kalau tidak dilakukan pemortalan maka ang-
garan milayaran rupiah ini akan sia-sia belaka
dan tidak bisa dinikmati oleh Rakyat terutama
mereka pengguna jalan," terang warga Setia Budi
didampingi Baharuddin Abdi (Jack), Hasril Hamo-
nangan (Kancil), Edi Junaidi (Lawik).

Saran ini dinilai sangat tepat guna menyela-
matkan kondisi jalan agar tidak mudah rusak aki-
bat truck yang melebihi tonase. (KRO/RD/RS)
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Hujan 10 Menit Jln Garu 6
Medan Amplas Terendam Banjir

KORAN RADAR | MEDAN :
Akibat hujan 10 menit
kantor Sekretariat PAC
Gerindra Medan Amplas
Jln Garu 6 kebanjiran,
begitu juga rumah
warga yang berdomisili
berdampingan dengan
kantor Sekretariat PAC
Gerindra Medan Amplas.

KORAN RADAR | MEDAN : Anggota Dewan Perwaki-
kan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Surianto, berharap
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan bisa menggan-
deng dan bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Persatuan Pengurusan Transportasi Logistik Pelabuhan Indo-
nesia (P2TLP) dalam menghasilkan pekerja dengan skill yang
mumpuni dan handal di bidang ekspor & impor.

Hal itu disampaikan Surianto saat menerima kunjungan
Ketua DPP P2TLP, bersama pengurus lainnya, di ruang ker-
janya, Gedung DPRD Medan, Selasa (26/7/2022).

"Kita berharap Disnaker Medan akan menjalin kerjasama
pelatihan dengan P2TL, demi kemajuan perekonomian di Kota
Medan, terutama di Medan Utara," katanya.

Sementara itu, Rizal Rahman menambahkan, bahwa
melalui pelatihan di P2TLP nantinya akan menempa para pen-
cari kerja dari daerah manapun, agar dapat berkompetisi den-
gan baik bersama pencari kerja lainnya.

 "Kalau bekal ilmu atau teknik dari ekspor & impor telah
mereka kuasai, pasti menambah kepercayaan dirinya saat
bekerja. Tapi kalau mereka tidak menguasai dasar-dasar ilmu
tersebut, niscaya mereka akan kesulitan bekerja dengan baik,"
urainya singkat. (KRO/RD/Ptr)

Pemilik PT API : Saya Merasa Dirampok
Kapok Buka Usaha di Medan

KORAN RADAR | MEDAN :
Rapat RDP dengan Komisi II DPRD
Medan bersama PT. Anugrah Pri-
ma Indonesia (API) berkeluh kesah
dalam menjalankan usahanya dika-
wasan KIM Kota Medan, Senin (25/
07/22).

Hal ini disampaikan dalam rapat
yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD
Medan Sudari didampingi Sekretar-
is Komisi II DPRD Medan, Wong
Chun Sen Tarigan bersama Anggo-
ta Komisi II DPRD yang dihadiri per-
wakilan PT. KIM, Dinas Lingkungan
Hidup, Camat Medan Deli, dan Lu-
rah Mabar.

So Huan selaku pemilik PT. API,
mengaku kapok dan merugi membu-
ka usaha pakan ternak yang baru
beberapa tahun dirintisnya, harus buka
dan tutup oleh pemerintah Kota Med-
an dengan alasan bau yang menyen-
gat terhadap masyarakat sekitar.

Ia pun merasa 'dirampok' saat
diberikan izin ke tiga, barang-barang
kami hilang. Mohon dicatat, saya
merasa dirampok oleh pemerintah
Kota Medan.

"Kalau saya tidak boleh berusa-
ha pulangkan barang-barang saya,"
tegasnya.

Diakui So Huan jika selama ini
pihaknya sudah berusaha melengka-
pi izin lingkungan dan izin lainnya

agar perusahaan miliknya dapat tetap
beroperasi, bahkan berulang kali
melakukan pertemuan baik dengan
Muspika setempat, DLH, Kepling dan
warga yang merasa dirugikan.

Ia pun mengurai tahun 2019, pi-
haknya menyewa kawasan KIM
untuk usaha, saat beroperasi tern-
yata perusahaan kami tidak memil-
iki dokumen dari lingkungan hidup
dan kemudian di segel.

Kemudian pihaknya mengurus
ke DPMPTSP Kota Medan, lalu izin
belum diberi dua bulan kami disu-
ruh tutup lagi.

Semua karyawan berjumlah 30
an termasuk satpam disuruh kelu-
ar. Artinya perusahaan kosong na-
mun disaat kosong banyak alat-alat
kami hilang.

"Kami bingung kenapa di daer-
ah PT. KIM peralatan kami bisa hi-
lang semua," ujarnya.

Diakui So Huan lagi atas adan-
ya kehilangan yang dialami peru-
sahaan, pihaknya melalui kuasa
hukum telah mengadu ke Poldasu.

Selain rugi akibat tutupnya op-
erasional PT. API, dia juga harus
tertunggak cicilan bank sebanyak
miliaran rupiah juga memiliki tung-
gakan hutang sewa lokasi usaha
kepada pihak PT. KIM sebesar
Rp600 jutaan lebih.

Direktur PT. Kawasan Industri
Medan (KIM), Hita Purba pada kesem-
patan itu mengatakan kalau di tutupn-
ya PT. API karena saat itu mendapat
laporan bahwa menyebabkan bau
yang menyengat dan Pihak PT. KIM
saat itu menganjurkan agar mengurus
izin lingkungan hidup.

Pihak PT. KIM juga mengatakan
kalau tunggakan PT. API adalah
kewajiban selaku penyewa kepa-
da pemberi sewa.

PT. API adalah perusahaan yang
bergerak di bidang Pakan Ternak
dan keberadaan perusahaan terse-
but dapat sebagai penambah penda-
patan PT. KIM dan Pemko Medan.

Sementara itu, Herbert Gultom
dari pihak DLH Kota Medan, men-
gatakan permasalahan PT. API mel-
ibatkan semua stake holder dan pi-
haknya tidak berdiri sendiri.

Dalam rapat tersebut, Wong
Chun Sen Tarigan meminta pihak
PT. API menyampaikan secara rin-
ci apa saja barang yang hilang ter-
lebih nilainya ratusan juta.

"Tentunya saat penutupan ada
serah terima. ada sekuriti di PT. KIM,
kenapa barang hilang. Kenapa
barang yang disegel PT. KIM bisa
hilang, bagaimana tingkat pengam-
anan", tanya Wong.

PT. KIM bukan pihak yang bisa
menutup usaha, namun ada syarat
yang harus diikuti. Kita akui baunya
sungguh luar biasa. Kita berharap
PT. API harus taat lingkungan, di-
mana PT. KIM, sebatas adanya
sewa menyewa gudang. Diluar itu
adalah dibawah wewenang DLH
Kota Medan.

PT. KIM mengaku sudah men-
girim surat terkait tunggakan PT. API
melalui sewa gedung dari Januari
2020 sampai hari ini belum terba-
yar. Total tunggakan hutang PT. API
ke PT. KIM sebesar Rp627 juta.

So Huan pun mengatakan lagi jika
kehadirannya ke gedung DPRD Kota
Medan menemui wakil rakyat untuk
meminta keadilan. (KRO/RD/Ptr)

Pertanyakan Dinas PU Medan
2 Tahun Jln Garu 6 Masih

Terendam Banjir
KORAN RADAR | MEDAN :

Anggota DPRD Medan, Dedy
Aksyari Nasution, ST mempertan-
yakan tindaklanjut Pokok Pikiran
(Pokir) yang disampaikan ke Pem-
ko yang diserap melalui
masyarakat saat pelaksanaan re-
ses yang tak kunjung direalisasi-
kan yaitu Persoalan banjir yang
merendam pemukiman warga dika-
wasan Lingkungan VII, VIII, IX, dan
X di kelurahan Harjosari I, Keca-
matan Medan Amplas Kota Med-
an.

Kepada wartawan menyampaikan melalui telepon selulernya, Sab-
tu (30/07/22), Dedy menegaskan bahwa hasil reses sudah masuk
dalam Pokir DPRD Medan pada 2020 lalu, akan tetapi sampai saat ini
belum juga terrealisasi .

Kita ketahui bahwa salah satu aturan yang menjadi inspirasi atau
semangat Pokir diantaranya UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Pemda).

Yang lebih penting lagi, di pasal 104 disebutkan bila DPRD memiliki
kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat dan ini dijadikan sumpah
atau janji yang harus dijalankan setiap anggota dewan.

Reses merupakan forum tempat pengaduan masyarakat untuk men-
yampaikan permasalahan yang dialami warga masyarakat kepada
wakil rakyat maupun perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Medan,
dalam hal Dinas PU Medan.

"Itu kan aspirasi yang dimohon oleh warga melalui reses pada
Agustus 2020 kepada saya selaku wakil rakyat agar dapat ditindaklan-
juti Pemko Medan akan tetapi sampai sekarang belum ada realisasin-
ya," ucap Deddy Nasution.

Dedy yang merupakan Anggota Komisi IV DPRD Medan ini pun
meminta kepada Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution
dapat mengingatkan Dinas PU agar dapat menindaklanjuti hasil reses
yang yang telah masuk dalam Pokir DPRD Medan dan belum terrelisasi
sampai saat ini.

Tentunya sebagai wakil rakyat sebagai penyambung aspirasi yang
disampaikan kepada kita, masyarakat terus bertanya-tanya kapan itu
bisa terealisasi.

"Jadi kita harapkan ini menjadi perhatian. Karena setiap hujan deras
pemukiman warga sudah terendam genangan air," ucapnya.

Tentunya ini merupakan sebuah janji yang harus ditepati kepada
masyarakat sesuai dengan amanat undang undang. Sampai saat ini
masyarakat masih menunggu agar pemko dalam hal ini Dinas PU dapat
menjalankan dan merealisasikannya dengan harapan nantinya daerah
tersebut bebas banjir saat hujan deras.

Bahwa Program Pemko Medan, satu diantaranya pembenahan sa-
rana dan prasarana. Sehingga kita harapkan dalam hal ini juga Dinas PU
Medan dibawah kepemimpinan Kadis PU Topan Ginting dapat menjadi-
kannya perhatian serius.

Agar permasalahan ini dapat diselesaikan. Karena kita prihatin
melihat kondisi masyarakat apabila banjir akibat hujan deras yang
datang, sangat menganggu aktifitas warga karena pemukiman teren-
dam air dan juga mengakibatkan kerugiian moril maupun materil,
ungkapnya. (KRO/RD/Ptr)

Surianto Dorong Disnaker
Medan Gandeng LPK P2TLP

DPRD Medan Dukung Bobby Nasution
Tabalkan RS Bachtiar Djafar

KORAN RADAR | MEDAN : Anggota DPRD Medan Haris Kelana
Damani mendukung peryataan Walikota Medan Bobby Nasution yang
akan menabalkan nama Bachtiar Djafar pada RSUD Medan Labuhan.

Menurut Haris, pemilihan nama Bachtiar Djafar untuk RSUD Medan
Labuhan yang akan dioperasikan akhir tahun ini dinilai sangat tepat.

 "Itu juga sebagai wujud rasa cinta dan ungkapan terima kasih atas
jasa-jasa membangun Kota Medan," ungkapnya, Kamis (28/7/2022).

Diketahui, dalam upaya meningkatkan kesehatan bagi masyarakat,
Pemko Medan Tahun 2018 telah membangun Rumah Sakit Tipe C di
Jalan Kolonel Yos Sudarso Km 19, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecama-
tan Medan Labuhan.

Rencananya, rumah sakit ini akan dioperasikan tahun ini guna me-
layani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama
yang bermukim di kawasan Medan bagian Utara.

Sampai saat itu rumah sakit masih Bernama RSUD Medan Labu-
han. Namun beberapa waktu lalu, Pemko Medan mendapat masukan
dan usulan dari komunitas H Bachtiar Djafar agar rumah sakit tersebut
diberi nama RSUD H Bachtiar Djafar.

Sebab, almarhum Bachtiar Djafar merupakan salah satu tokoh sekali-
gus mantan Wali Kota Medan dua periode 1990-2000. (KRO/RD/Ptr)

KORAN RADAR | MEDAN : Terkait laporan
masyarakat bernama Debby Novita bernomor STTLP/B/
408/II/ YAN 2.5/ 2022/ SPKT/ Polrestabes Medan tentang
dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Tran-
saksi Elektronik yang diduga dilakukan oleh oknum yang
mengaku wartawan berinisial LD yang terjadi pada hari
Jum'at, 4 Februari 2022.

Ketua Komisi 1, DPRD Medan dari Partai PDI Perjuan-
gan, Roby Barus SE.,MAP saat dimintai pendapatnya ber-
harap Polrestabes Medan bisa segera menuntaskan kasus
ini dengan baik.

 "Kami mendesak pihak Polrestabes Medan segera
mengambil langkah-langkah sesuai dengan pengaduan dari
saudari Debby Novita. Masalah anak dan ITE ini kan men-
jadi prioritas,"sebutnya, Senin (25/7) di ruang komisi I DPRD
Kota Medan.

Apalagi sambung Roby, jargon Polisi Presisi ini "siap
melayani masyarakat", ketika ada pengaduan masyarakat,
dan ini harus segera dilakukan penyelidikanya .

"Untuk penyidik kita himbau agar tidak menunda-nunda
proses hukumnya. Soalnya udah dari bulan Febuari 2022,
hingga kini Bulan Juli belum selesai juga, ada apa," ujar
Roby Barus.

Sementara itu, Redyanto Sidi SH, MH ahli hukum dari
Universitas Panca Budi Medan menanggapi permasalahan
tersebut, menjelaskan kalau ini bicara Hukum tentunya harus
dijelaskan dahulu Legal Standing nya sebagai wartawan.

Jika permasalahan tersebut sudah terlanjur dilaporkan
ke Polrestabes Medan maka, Laporan tersebut harus diter-
uskan, karena pilihannya adakah membawa permasalah-
an ini ke Dewan Pers atau secara pidana.

Ia (LD)  dalam menjalankan tupoksinya selaku diduga
wartawan dalam melakukan pemberitaan sehingga tidak
merugikan orang lain atau siapapun yang menjadi subjek
pemberitaanya.

"Saya kira ini lah yang harus didalami oleh pihak Ke-
polisian karena sudah masuk pada ranah hukum," ucap
Redyanto Sidi.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Prodi Magister
Hukum Kesehatan, Universitas Panca Budi ini juga menga-
takan bahwa lembaga yang menaungi Pers harus juga
melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap kasus ini
dalam kode etik jurnalistik.

Sebelumnya diberitakan seorang oknum yang men-
gaku sebagai wartawan berinisial LD diduga menulis berita
di media online terkait kasus rumah tangga orang tua anak
dibawah umur dan menjadikan anak tersebut sebagai nara
sumber dalam pemberitaan serta menampilkan photo anak-
anak yang masih dibawah umur tanpa di blur yang mem-
buat orang tuanya bernama Debby Novita kesal dan marah
kemudian melaporkan dugaan pelanggaran Undang-undang
ITE dengan terlapor berinisial LD. (KRO/RD/Ptr)

Pelanggaran UU ITE DPRD Medan
Minta Polisi Tuntaskan

KORAN RADAR | MEDAN : Anggota DPRD Kota Med-
an dari Partai Gerindra, Sahat Simbolon, berjanji akan terus
memperjuangkan hak warga agar segera terdaftar di BPJS
Kesehatan Program Bantuan Iuran (PBI) APBD, program
layanan kesehatan gratis Pemko Medan.

Hal ini diutarakannya saat menerima laporan dari war-
ga Jalan Gaharu Gg Sekolah Kelurahan Gaharu Kecamatan
Medan Timur yang belum mendapatkan kartu BPJS Kese-
hatan PBI APBD Kota Medan.

Dikatakan Sahat Simbolon, untuk kuota kepesertaan
PBI APBD sebanyak Rp100 ribu sudah penuh.

Sehingga dia bersama teman-teman di DPRD Medan
akan berupaya memperjuangkan kembali agar ditambah
lagi kuota bagi warga yang belum mendapatkan PBI APBD.

"Ke depan tidak akan ada lagi warga kota Medan yang
tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, terutama warga mis-
kin dan kurang mampu. DPRD Kota Medan bersama Pem-
ko Medan tentunya, akan terus berupaya agar ketika bero-
bat warga cukup hanya dengan menunjuk KTP saja" ujarn-
ya, Selasa (26/7/2022).

Lebih lanjut Sahat Simbolon mengatakan, warga kota
Medan yang belum terdaftar dan mendapatkan kartu BPJS
Kesehatan PBI APBD agar dapat mengusulkan nama-na-
manya kepada Kepling ataupun lurah.

"Ini juga merupakan bentuk kepedulian DPRD Kota Medan
dan Pemko Medan untuk menjamin kesehatan warganya.
Di mana ke depannya Kota Medan diharapkan sudah ma-
suk program Universal Health Coverage (UHC) seperti yang
ditargetkan selama ini," ujarnya.

Sahat menjelaskan, UHC merupakan sistem penjami-
nan kesehatan yang bisa diterapkan dalam suatu wilayah
jika semua penduduk atau paling sedikit 95% dari seluruh
penduduk, telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), melalui BPJS Mandiri, BPJS
PBI Nasional maupun BPJS APBD. (KRO/RD/Ptr)

DPRD Akan Perjuangkan Penambahan
Kuota Peserta BPJS PBI APBD Medan

Peristiwa hujan turun Rabu (27/7/2022)
sejak jam 16.00 Wib hingga jam 18.00 Wib,
hujan yang begitu lebatnya secepat kilat
menyerang kantor Sekretariat PAC Gerindra
Medan Amplas dan perubahan warga set-
empat hingga air yang meluap memasuki
rumah tanpa pamit.

Pantauan RADARINDO.co.id dilokasi ke-
jadian ternyata parit tidak terlalu kecil dan dan-
gkal sehingga parit tidak mampu menampung
debit air yang meluap akibat curah hujan.

Menurut penjelasan Uda Ujang dan bung
Zul Siagian pemilik kedai sembako bahwa
setiap hujan tiba, air hujan langsung masuk
kedalam rumah hingga mencapai tempat tidur.

"Kami cukup menderita bertahun-tahun
seperti ini tapi kami tidak tau kemana harus
mengadu", ujarnya.

Keluhan para warga kepada
RADARINDO.co.id di lokasi kebanjiran mela-
lui warga berharap kiranya Walikota Medan
dapat meninjau dan turun tangan untuk dapat
memperbaiki parit dan menimbun jalan yang
rendah tempat tumpuan air hujan bila tiba.

Wardana Hsb SE Ketua PAC Gerindra
Medan Amplas juga menjelaskan lebih jauh
bahwa jangankan hujan lebat hingga waktu
berjam-jam sedangkan 10 menit saja air hu-
jan sudah masuk kekantor Sekretariat PAC
Gerindra Medan Amplas dan rumah rumah
warga.

Wardana yang bisa disapa Bobi juga ber-
harap kepedulian pak Walikota untuk dapat
segera mengatasi keadaan sekarang.

Derita warga yang sudah bertahun-tahun
setiap datang nya hujan warga senantiasa
kebanjiran dan menguras air yang masuk
kedalam rumah dapat terobati bahkan warga
menyempatkan mengucapkan terima kasih.
(RDO/RD/HSW)

DPRD Medan Dorong Pemko Gandeng P2TLP
KORAN RADAR | MEDAN :

DPRD Medan meminta Pemerintah
Kota (Pemko) bekerjasama dengan
Persatuan Pengurusan Tranportasi
Logistik Pelabuhan Indonesia
(P2TLP) untuk melatih warga Med-
an dalam bidang ekspor impor,
khususnya di Medan Utara.

Hal itu dikatakan anggota DPRD
Medan Fraksi Gerindra Surianto usai
menerima pengurus lembaga ini di

gedung DPRD Medan, Selasa (26/
7/2022).

"P2TLP merupakan Lembaga
Pelatihan Kerja (LPK) yang sudah
bersertifikasi dari pemerintah. Lem-
baga ini akan memberikan pelatihan
bagi para pencari kerja, baik pemula
maupun teknik lanjutan dengan ba-
sis kompetisi," ucap Surianto.

Sebab, ujarnya lagi, lahirnya
lembaga ini dari hasil Kepres 68 tahun

2022. Jadi tidak akan menyalahi atu-
ran, jika Disnaker Medan menjalin
kerjasama pelatihan dengan P2TLP
ini. Sementara itu Ketua DPP P2TLP,
Rizal Rahman, mengatakan, pelati-
han yang akan diberikan oleh lem-
baga P2TLP nantinya akan menem-
pah para pencari kerja dari daerah
manapun, agar dapat berkompetisi
dengan baik bersama pencari kerja
lainnya. (KRO/RD/Ptr)



KORAN RADAR | BATU
BARA : Mari Jaga Anak-anak kita,
karena anak adalah titipan Allah.
Saya yakin bapak ibu guru hebat
akan mampu memberikan yang ter-
baik bagi anak didik kita di sekolah
ini dan sentuhan tulus bapak ibu guru
hebat sudah sama kita lihat tadi dari
penampilan seni dan kreasi anak
didik kita.

Ini tidak lepas atas sentuhan
ikhlas guru-guru hebat, siswa siswi
SLB Negeri yang hebat juga.

Hal tersebut disampaikan Bupati
Batu Bara Zahir yang di wakili oleh
Wakil Bupati Oky Iqbal Prima di
dampingi Kadisdik Batu Bara Ilyas
Sitorus saat membuka Gebyar Pensi
dan Bazar Projek Propil Pelajar
Pancasila Sekolah Penggerak An-
gkatan I dengan tema "Jangan Pan-
dang Seberapa Kekuranganku, tetapi
Galilah yang ada pada diriku" ber-
tempat di SLB Negeri Klimbis Air
Putih Kabupaten Batu Bara, Kamis
(28/07/22).

Masih menurut Oky, Guru peng-
gerak diharapkan menjadi agen pe-
rubahan dan pemimpin pendidikan di
masa mendatang yang tidak berhenti
belajar, mengajar, dan berkarya hing-
ga terciptanya guru yang mandiri.

"Melaksanakan pembelajaran
yang berpusat pada murid untuk
mendorong terciptanya generasi
penerus yang memiliki kompetensi
literasi, numerasi, serta karakter,"
papar Oky.

Oky juga berpesan, agar kita
terus meningkatkan keramahan dan
keikhlasan terhadap anak didik un-
tuk mendidik karakter anak didik
sejak dini.

Sebelumnya, Maryam Kepala
UPT SLB Negeri Batu Bara menga-
takan bahwa kegiatan ini merupa-
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Kepsek di Langkat Tuding
Oknum Wartawan Bikin Resah

KORAN RADAR | LANGKAT : Oknum
mengaku sebagai Wartawan media
online berinisial AS menjadi perbin-

cangan masyarakat di Langkat
khususnya di kalangan para

Kepala Sekolah.

Bupati Zahir Buka Pensi Siswa SLB di Batu Bara

Pasalnya dalam menjalankan
kegiatan nya sebagai wartawan
tidak mencerminkan kepribadian
wartawan yang sesuai dengan kode
etik profesi jurnalis.

Perilaku yang tidak sesuai menu-
rut para Kepala Sekolah yang sem-
pat di datangi oleh AS adalah, suka
memberitakan hal hal diluar fakta
atau kenyataan yang ada dan yang
paling ironisnya dia selalu mengan-
cam akan memberitakan sekolah
yang di datangi.

Apabila Kepala Sekolah terse-
but tidak memberikan sejumlah
uang yang di minta nya. Seperti ter-
jadi di beberapa sekolah yang ada
di Kecamatan Babalan dan Keca-
matan Berandan Barat yang minta
namanya tidak disebutkan.

Begitu juga pengakuan Kepsek
SD Negeri Pangkalan Batu, keca-

matan Berandan Barat, Sri Lara Sati
Spd, kepada media ini di kantor nya
baru baru ini.

Sri panggilan Kepsek ini men-
gaku pernah di beritakan oleh oknum
wartawan ini di koran mingguan ter-
bitan Medan.

Namun berita yang di buatnya
mengada ngada, artinya tidak se-
suai fakta di lapangan itulah yang
membuat mereka para Kepsek di
daerah ini kesal bahkan memper-
timbangkan untuk mengambil lang-
kah langkah hukum kepada oknum
wartawan ini.

Terkait tudingan tersebut, oknum
Kepala Sekolah di Langkat tidak per-
lu lagi resah apalagi gelisah. Jika ada
pemberitaan yang tidak sesuai fakta,
sebaiknya gunakan hak jawab atau
hak koreksi pada kantor Redaksi dan
tata usaha. (KRO/RD/Edi)

KORAN RADAR | ASAHAN : PASSAK atau Paguyupan Aksi
Sosial dan Sedekah Kecamatan Aek Kuasan Asahan yang diketuai Ir. H
Safrizal dan BM Rousdhi, SE menghimpun para warga yang mampu.

Serta para Pengusaha dan Pimpinan Persahaan di Kecamatan Aek
Kuasan untuk memberikan bantuan sembako bagi seluruh warga
Masyarakat yang tak mampu di Kecamatan Aek Kuasan bertempat di
Gedung Haal Badminthon Ganda Sormin (GAS ) Dusun V Desa Aek
Loba Afd I Kecamatan Aek Kuasan Asahan, Kamis (28/7).

Turut hadir dalam acara, Camat Kecamatan Aek Kuasan Jutawan
Sinaga S.STP, MAP didampingi Sekcam Aek Kuasan Holomoan Sito-
hang S.Sos mengatakan bantuan sembako ini berupa beras dan saat ini
akan disalurkan 100 zak yang dibagikan untuk tiap Kepala Keluarga per
1 zak 10 kg.

"Bagi warga yang tak mampu, dan bantuan tetap akan berkelanjutan
tiap bulan di 6 (Enam) Desa lainya  yang ada di Kecamatan Aek
Kuasan", ujar

Ketua PASSAK  Ir H.Safrizal.
Ia menambahkan, ide ini dibuat pada bulan juni lalu oleh Camat Aek

Kuasan, Jutawan Sinaga dan tokoh masyarakat lainnya.
"Saya juga berharap hendaknya kegiatan ini tetap berkelanjutan dan

saya berharap bagi warga masyarakat Aek Kuasan yang memiliki
kemampuan untuk dapat berbagi bagi masyarakat yang kurang mam-
pu," ungkapnya.

Ini merupakan bagian dari kegiatan sosial masyarakat Asahan yang
sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Asahan "Masyarakat
Asahan Sehajahtera yang Religius dan Berkerakter," cetus H Safrizal.

Pengurus PT. Socfindo Aek Loba Dasid Situmorang mengatakan
berapapun bantuan yang dapat kami berikan adalah merupakan
kepedulian tali asih kami dari seluruh staf dan karyawan yang tidak
memandang suku dan agama karena ini merupakan wujud sosial.
(KRO/RD/FT)

PASSAK Berikan Bantuan Sembako
Bagi Warga Kurang Mampu

Tim Kadin Berikan Bantuan Kepada
Duda Anak Tiga Di Batu Bara

kan perwujudan menuju propil pela-
jar pancasila yang dalam kegiatan
pentas seni ini akan menggambar-
kan bagaimana kreatifnya siswa.

Cara mereka bekerjasama atau
bergotong royong, juga bagaimana
mereka punya nalar kritis dan
mandiri untuk beriman dan bertag-
wa kepada Tuhan yang maha esa,
berakhlak mulia serta mampu meng-
hormati perbedaan yang ada, ter-
ang Maryam.

Selain itu, Maryam juga menga-
jak semua undangan untuk sama -
sama menyaksikan semua rangka-
ian kegiatan yang telah ditata
sedemikian rupa untuk menampil-
kan anak-anak hebat dari SLB
Negeri Batu Bara.

Mulai tarian-tarian daerah sep-
erti tari persembahan, Tor tor, tarian
profil Pancasila Pantomim, solo
Vokal, Trio, Gondang Sembilan,
paduan suara Fashionshow dan lain-
nya, jelas Maryam.

Ditempat dan waktu yang sama,
Kadisdik Ilyas Sitorus diminta untuk
menyampaikan tanggapannya ter-

kait Sekolah Penggerak.
Disebutkan Ilyas bahwa sekolah

penggerak adalah sekolah yang ber-
fokus pada pengembangan hasil be-
lajar siswa secara menyeluruh den-
gan wujud profil pelajar pancasila.

Masih menurut ncekli safaan
akrab bagi kadisdik ini, bahwa siswa
juga akan mendapatkan pembelaja-
ran dengan paradigma baru di
sekolah penerima program sekolah
penggerak yang akan menemukan
intervensi yang saling terkait dan
tidak dapat dipisahkan antara pen-
dampingan, penguatan, pembelaja-
ran dan perencanaan serta digital-
isasi sekolah, terang Ilyas.

Selain Wakil Bupati Batu Bara
Oky Iqbal Prima sembagai pembu-
ka kegiatan Pentas Seni, kegiatan
juga turut dihadiri Kadisdik Ilyas Si-
torus, BPMP Sumatera Utara,
Azizah Siregar dan tim, Ka UPT SLB
Negeri Siti Maryam, tamu undan-
gan dari SLB Asahan, Siborong-Bo-
rong Taput, Medan juga orangtua
siswa dan tamu undangan. (KRO/
RD/DHASAM)

KORAN RADAR | BATU BARA : Tim Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Kabupaten Batu Bara mengunjungi kediaman Ismail (57), duda
tiga anak yang hidup serba kekurangan di Dusun 4 Desa Mesjid Lama,
Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Selasa (26/07/2022).

Kunjungan Koordinator Tim Kadin Batu Bara Berbagi, Loli Sastra
bersama pengurus Kadin Batu Bara Burhan Saleh untuk menyalurkan
santunan sejumlah uang tali asih dan bantuan sembako.

Sesuai arahan dan intruksi dari ketua Kadin Batu Bara H. OK Faizal
SE, dan hari ini kita langsung bergerak kesini untuk menyerahkan ban-
tuan pangan dan santunan kepada keluarga Pak Ismail.

 "Ini merupakan bentuk perhatian OK Faizal kepada masyarakat
Kabupaten Batu Bara. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat," tutur Burhan.

Melihat kondisi keluarga Ismail, Loli dan Tim merasa sangat prihatin.
Keluarga tersebut mendiami rumah petak yang sangat sederhana di atas
bantaran sungai.

Disatu ruangan di dalam rumah, segala aktifitas dilakukan dengan
kondisi atap yang terbuat dari daun rumbia, kini kondisinya mulai lapuk
dan bocor.

"Rumah pak Ismail menjadi perhatian kita. Bagaimana caranya ru-
mah Ismail ini dapat kita perbaiki atau direhab. Yang jadi masalah, tanah
ini bukan tanah miliknya. Tapi nanti kita coba koordinasikan dengan
pihak terkait," Loli.

Selain rumah, katanya pendidikan anak-anaknya juga menjadi per-
hatian serius. Anak-anaknya ini harus bisa sekolah.

Jangan karena masalah ekonomi, pendidikan anak terputus. Masa
depan anak-anaknya masih panjang dan harus jadi perhatian Pemerin-
tah setempat.

Hari ini kita sudah melihat langsung kondisi pak Ismail ini, dan me-
mang sangat memprihatinkan, maka akan segera kita koordinasikan
dengan dinas terkait.

 "Bagaimana anak-anaknya ini dapat bersekolah dan mendapatkan
penghidupan yang layak," terang Loli lagi.

Sedangkan Ismail yang mengaku sehari-harinya berkerja sebagai
pencari ikan dan kepiting dengan penghasilan yang tidak tetap itu men-
yampaikan terima kasih dengan adanya kunjungan tim Kadin Berbagi
kepada keluarganya.

"Saya sekeluarga mengucapkan banyak terimakasih kepada ketua
Kadin Bapak OK Faizal, semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat
dan dimurahkan Rezki agar dapat terus membantu warga lainnya," kata
Ismail. (KRO/RD/DHASAM)

DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna
Penyampaian NOTA KUA-PPAS P.APBD TA.2022

KORAN RADAR | BATU
BARA : DPRD Batu Bara kembali
menggelar rapat Paripurna guna pen-
yampaian NOTA KUA-PPAS P.APBD
Tahun Anggaran 2022, Rabu, (27/
072022).

Acara di ruang rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Batu Bara, Jalan
Perintis Kemerdekaan Kecamatan
Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.

Hadir pada rapat antara lain, Bu-
pati Batu Bara diwakili oleh Wakil
Bupati Batu Bara, Wakil Ketua dan
Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara,
unsur Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah Batu Bara/Asahan.

Turut hadir Sekretaris Daerah
Kabupayen Batu Bara, Kepala Di-
nas, Kepala Badan, Kepala Bagian
dan Camat se-Kabupaten Batu Bara.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD
Kabupaten Batu Bara Safii, SH yang menyaksikan penyampain Nota
KUA-PPAS P.APBD Tahun angaran 2022 dibacakan oleh Wakil Bupati
Batu Bara Oky Iqbal Frima SE.

Dalam penyampaiannya Oky Iqbal Frima SE menyebutkan bahwa
penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan anggaran serta
prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD TA.2022.

Dapat di sampaikan beberapa asumsi - asumsi dasar ekonomi
makro dalam penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belan-
ja daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2022.

Diantaranya sebagai berikut : pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu
Bara diproyeksikan sebesar 2,5-4%; indeks pembangunan manusia
(ipm) 68,72% tingkat kemiskinan 11,75% dan indeks gini sebesar 0,23%.

Kekuatan sumber daya merupakan peluang yang harus kita man-
faatkan sebagai modal untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan
perekonomian daerah yang berkelanjutan dan pembangunan infrastruk-
tur yang meningkatkan konektivitas serta menciptakan lapangan kerja
bagi masyarakat Batu Bara.

Kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(P.APBD) TA.2022.

Secara ringkas sebagai berikut: Pendapatan daerah, Rencana tar-
get pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA. 2022 sebesar
Rp1.176.659.396.981.

Rincian sebagai berikut :
1. Target pendapatan asli daerah (PAD) sebelum Perubahan APBD 2022

sebesar Rp139.914.853.991 dan diperkirakan meningkat sebesar
Rp13.722.459.949, sehingga menjadi Rp153.637.313.940, pada P.
APBD TA 2022.

2. Pendapatan transfer sebelum perubahan APBD 2022 sebesar
Rp999.793.254.229, diperkirakan meningkat sebesar
Rp23.228.828.812, sehingga menjadi sebesar Rp1.023.022.083.041
pada P. APBD tahun 2022.
Sudah direncanakan dalam perubahan APBD tahun 2022 ini, dapat

terealisasi minimal 95% dan maksimal melebihi 100% pada 31 Desem-
ber 2022 nanti.

Tentang belanja daerah, Perubahan APBD TA. 2022 total belanja
daerah ditargetkan sebesar Rp1.380.099.697.330.

Belanja operasi sebelum Perubahan APBD 2022 sebesar
Rp845.556.127.015, dan diperkirakan meningkat sebesar
Rp60.160.581.270. (KRO/RD/DHASAM)

Bupati Zahir Harapkan Guru
Penggerak Sebagai Agen Perubahan

KORAN RADAR | BATU
BARA : Melaksanakan pembelaja-
ran yang berpusat pada murid demi
mendorong terciptanya generasi
penerus yang memiliki kompetensi
literasi, numerasi, serta karakter,
merupakan hal yang diharapkan dari
Guru Penggerak sebagai agen pe-
rubahan dan pemimpin pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Bupati
Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP., yang
diwakili oleh Wakil Bupati Oky Iqbal
Frima, S.E., didampingi Kepala Di-
nas Pendidikan Batu Bara Ilyas Si-
torus, saat membuka Gebyar Pensi
dan Bazar Projek Profil Pelajar Pan-
casila Sekolah Penggerak (PSP)
Angkatan I di Sekolah Luar Biasa
(SLB) Negeri Batu Bata di Desa Suka
Raja, Kecamatan Air Putih, Kamis
(28/07/2022).

Pentas seni dengan tema "Jan-

gan Pandang Seberapa Kekuranga-
nku, Tetapi Galilah Yang Ada Pada
Diriku" menampilkan kemampuan
anak-anak hebat dari sejumlah SLB
di Sumatera Utara di antaranya tari-
an daerah seperti tari persembahan,
tortor, tarian profil pancasila, panto-
mim, solo vokal, grup vokal, gon-
dang sembilan, paduan suara, fash-
ionshow dan lainnya.

Dalam acara itu Wabup Oky ber-
pesan agar para guru terus men-
ingkatkan keramahan dan keikhlasan
guru terhadap anak didik dan men-
didik karakter anak sejak dini. Oky
mengaku bangga atas kemampuan
dan kecerdasan anak didik di pentas
seni ini.

"Saya yakin bapak dan ibu guru
hebat akan mampu memberikan
yang terbaik bagi anak didik kita di
sekolah ini. Tadi sudah sama kita

lihat penampilan seni dan kreasi anak
didik kita. Ini tidak lepas atas sentu-
han ikhlas guru-guru hebat, begitu-
pun siswa siswi SLB yang hebat
juga," ujar Oky.

Sementara itu Kepala SLB Negeri
Batu Bara Siti Maryam, mengatakan
bahwa pentas seni ini merupakan
perwujudan menuju Profil Pelajar
Pancasila. Melalui pentas seni ini ter-
gambar bagaimana kreatifitas siswa,
cara bekerjasama atau bergotong
royong siswa, nalar kritis dan mandiri
serta beriman, bertakwa kepada Tu-
han serta berakhlak mulia dan juga
mampu menghormati perbedaan.

Sedangkan Kadisidik Ilyas Si-
torus dalam penyampaiannya
menyebutkan bahwa Sekolah Peng-
gerak adalah sekolah yang berfokus
pada pengembangan hasil belajar
siswa secara menyeluruh dengan
wujud Profil Pelajar Pancasila, yang
mencakup kompetensi dan kararter
yang diawali dengan Sumber Daya
Manusia yang unggul mulai kepala
sekolah dan guru termasuk juga ko-
mite sekolah.

Selain Wabup Oky dan Kadisdik
Ilyas Sitorus, juga hadir dalam acara
pentas seni yaitu BPMP Sumatera
Utara Azizah Siregar dan tim, sejum-
lah Kepala SLB di Sumatera Utara serta
tamu undangan dari SLB Asahan, Si-
borong-Borong Taput, Medan dan Or-
ang tua Siswa. (KRO/RD/DHASAM)

Bupati Batu Bara Berikan Pandangan Umum Nota KUA/PPAS R-APBD TA 2022
KORAN RADAR | BATU BARA : Dew-

an Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu-
paten Batu Bara, menggelar Rapat Paripurna
dengan agenda penyampaian pandangan
umum Fraksi atas Nota KUA/PPAS R-APBD
2022 dan jawaban Bupati Batu Bara atas pan-
dangan umum fraksi, Kamis (28/07/2022).

Rapat yang digelar di Ruang Paripurna
Kantor DPRD Batu Bara di Jalan Perintis Ke-
merdekaan, Kelurahan Lima Puluh Kota, Ke-
camatan Lima Puluh, diikuti oleh Bupati Batu
Bara Ir. H. Zahir, M.AP., yang diwakili Sek-
retaris Daerah Batu Bara H. Sakti Alam Sire-
gar, unsur Forkompinda Batu Bara, sejumlah
pejabat di lingkungan Pemkab Batu Bara dan
para camat se-Kabupaten Batu Bara.

Dalam sambutannya Sakti Alam Siregar
mengatakan, Pemkab Batu Bara mengapre-
siasi pandangan umum yang diberikan oleh

Fraksi Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PPP,
Demokrat, PAN, PKS, PKB, Nasdem dan
Partai Bulan Bintang, pada rapat paripurna

DPRD Batu Bara.
Lebihlanjut disebutkan Sakti, jawaban atas

pandangan umum fraksi terkait angka ke-

miskinan, Sakti Alam menjelaskan bahwa
naiknya angka kemiskinan di Batu Bara
dikarenakan pandemi Covid-19 yang mem-
berikan dampak signifikan terhadap ekonomi
hampir di setiap daerah.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten
Batu Bara melalui Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak telah
menyalurkan bantuan sosial secara tepat dan
merata untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, selain itu juga Dinas Sosial PPPA
Batu Bara telah melakukan Validasi data ke-
miskinan ke Kementerian Sosial RI.

Pemkab Batu Bara akan terus melaksan-
akan tugas-tugas pemerintahan dan upaya
pembangunan secara maksimal dan men-
dorong perwujudan visi dan misi secara ce-
pat, efektif dan tepat sasaran, tutup Sekda
Batu Bara. (KRO/RD/DHASAM)

Walikota Psp Lepas Rombongan
Paguyuban Pujakesuma

KORAN RADAR | PSP : Walikota Padang Sidempuan Irsan Efendi
Nasution SH melepas rombongan Paguyuban Pujakesuma Kota Padang
Sidempuan yang akan mengikuti kegiatan HUT Pujakesuma di Kota
Binjai dari halaman kantor Walikota Padang Sidempuan, Sabtu (30/07/
2022).

Ketua Rombongan Pujakesuma Tamali mengucapkan terimakasih
kepada Bapak Walikota Padang Sidempuan yang telah berkenan melu-
angkan waktu untuk melepas rombongan Pujakesuma Padang Sidem-
puan dalam rangka mengikuti HUT Pujakesuma ke-42 di Kota Binjai.

"Kami Pujakesuma juga siap bersinergi dengan Pemerintah Kota
Padang Sidempuan dalam mensukseskan program-program Bapak
Walikota", ungkap Tamali.

Pada sambutannya Walikota mengatakan bahwa sudah tidak asing
dengan Pujakesuma. Kehadiran Pujakesuma di Kota Padang Sidem-
puan merupakan salah satu bentuk keragaman yang patut kita bangga-
kan.

Tidak hanya Pujakesuma, tetapi masih banyak paguyuban-
paguyuban di Kota Padang Sidempuan dan Pujakesuma adalah salah
satunya.

"Saya ucapkan Selamat Jalan & Selamat Mengikuti Rangkaian HUT
Pujakesuma. Semoga lancar dijalan dan dapat kembali ke Kota Padang
Sidempuan dalam keadaan sehat wal Afiat serta berkumpul dengan
keluarga," ujarnya mengakhiri. (KRO/RD/Thoms)

Walikota Psp & Wawako Hadiri
Penamatan Santri-Santriyah

KORAN RADAR | PSP : Walikota Padang Sidempuan Irsan Efendi
Nasution SH bersama Wakil Walikota Padang Sidempuan Ir. H. Arwin
Siregar, MM menghadiri Penamatan Santri-Santriyah Sekaligus hari
lahir ke-10 Pondok Pesantren Al-Shoulatiyah, Desa Bargottopong Keca-
matan Padang Sidempuan Batunadua, Kamis (28/07/2022).

Walikota berharap, para Santri-Santriyah dapat menggunakan Ilmu
Agama yang didapat dalam kehidupan sehari hari.

"Semoga para Santri-Santriyah dapat menjadi teladan, dan mener-
apkan Ilmu Agama yang telah dipelajari dari Pondok Pesantren ini,
menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat mengeduka-
si orang-orang terdekatnya maupun sekelilingnya, agar mempunyai
akhlakul kharimah.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Shoulatiyah, Syech Andi Saputra
berharap semoga para Santri-Santriyah dapat membantu Pemerintah
khususnya masyarakat yang berada di sekitarnya untuk menyebarkan
Islam yang rahmatan lil alam dan juga Islam yang Ahlussunnah Wal
Jama'ah. (KRO/RD/Thoms)
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KORAN RADAR | KAMPAR
: Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) 2022-
2023 UPT SDN 014
Teratak Buluh kecama-
tan Siak Hulu kabupaten
Kampar sudah terlaksa-
na dengan lancar. Tapi
kondisi bangunan dan
fasilitas sekolah sangat
memprihatinkan.

UPT SDN 014 Teratak Buluh Siak Hulu Kampar Butuh Bantuan

Beberapa ruangan sekolah yang sudah
lama tak terpakai dan atapnya ada yang bo-
cor terpaksa dimamfaatkan.

Kunjungan RADARINDO.co.id Jumat (29/
07/2022) sekira pukul 10.00 Wib di UPT SDN
014 Teratak Buluh disambut langsung Kepala
UPT SDN 014 Teratak Buluh Erlinda S.Pd.
dihalaman sekolah sekaligus melihat ada 6
ruang yang baru dibersihkan yang akan di-
manfaatkan untuk Ruang Majelis Guru, se-
mentara ruang Kepala UPT sangat mempri-
hatinkan.

"Beginilah kondisi bangunan UPT SDN
014 Teratak Buluh," ucap Erlinda kepada
Awak media, sambil menunjukkan beberapa
ruangan yang perlu direnovasi.

Sebenarnya ruangan ini tidak layak dihu-

ni, karena atapnya sudah banyak yang
berkarat dan bocor, tuturnya lagi.

Kami pihak sekolah sudah berusaha se-
mampu kami untuk merehab sedikit sedikit,
seperti plafon dan cat tembok ini bantuan dari
swadaya yang prihatin dengan sekolah ini.

"Ada penambahan bangunan MCK sam-
pai saat ini belum terealisasi. Kami pihak
sekolah sangat berharap adanya bantuan dari

pihak pemerintah, ujarnya.
Coba lihat Pak Wartawan kondisi ruan-

gan Kepala UPT atapnya ada yang bocor
dan plafonnya sudah berjatuhan. Kami baru
mendapat bantuan Komputer, karena tidak
ada Labor komputer terpaksa kami pakai
Ruang Kelas Belajar (RKB), tegasnya.

Ada bangunan bekas rumah dinas yang
diperkirakan sudah puluhan tahun tidak diper-

gunakan, kondisi bangunannya sudah lapuk
dimakan usia. Tapi kalau direnovasi bisa di-
pakai menjadi gudang sekolah.

"Yang jelas kami pihak sekolah sangat ber-
harap ada bantuan untuk sekolah ini. Ruangan
yang tak terpakai bisa direnovasi dan dimam-
faatkan untuk ruang Labor komputer, Ruang
Majelis guru dan ruang Kepala UPT SDN 014
Teratak Buluh," pungkasnya. (KRO/RD/SM)

KORAN RADAR | KAMPAR : Tim Satgas Covid-19 Kecama-
tan Siak Hulu, kembali gencar melaksanakan Vaksinasi Massal Dibe-
berapa titik sasaran.

Pelaksanaan Vaksinasi Massal ini dipimpin langsung Kapolsek
Siak Hulu KOMPOL Rusyandi Zuhri Siregar. S.Sos, MH. Rabu (27/
07/2022)

Pelaksanaan Vaksinasi Massal dimulai pukul 08.00 Wib, dengan
titik sasaran UPT Pukesmas Pandau Jaya dan Seputaran Desa
Pandau Jaya, dipimpin Kapus Pandau Jaya Eka Suyanti. S.Tr.Keb
beserta Tim Vaksinator, jajaran Polsek Siak Hulu Kanit Lantas IPTU
JP. Hasibuan, BRIPKA Ikra, KA.SPK AIPTU Lasyadid, Bhabinka-
mtibmas AIPTU Deki.S, BRIPKA Fero Fernando.SH.

Titik sasaran UPT Pukesmas Kubang Jaya dan Kantor Desa
Kubang Jaya, dipimpin Kapus UPT Kubang Jaya Sri Ratnawilis.
S.Tr.Keb, M.Kes berserta Tim Vaksinator, Jajaran Polsek Siak Hulu
Bhabinkamtibmas BRIPKA Zulkarnaen dan BRIGADIR Sugandi, Kades
Kubang Jaya H. Tarmizi, HS berserta para Kadus.

Titik sasaran UPT Pukesmas Pangkalan Baru dan Perusahaan
perkebunan dipimpin Kapus UPT Pangkalan Baru Maryati. M.Kes
berserta Tim Vaksinator, Jajaran Polsek Siak Hulu Bhabinkamtibmas
AIPTU IG Ketut Wardika, AIPDA Bambang.

Pada kesempatan ini Kapolsek Siak Hulu KOMPOL Rusyandi
Zuhri Siregar. S.Sos, MH melakukan Inspeksi langsung keseluruh
titik sasaran, yang juga kegiatan Vaksinasi Massal jni diikuti juga
oleh Awak Media RADARINDO.co.id.

Kapolsek kepada Awak Media RADARINDO.co.id mengatakan,
kami sudah perintahkan personil anggota untuk terus mengikuti Pel-
aksanaan Vaksinasi Massal Dibeberapa titik sasaran, dan mengu-
capkan terima kasih kepada seluruh Kapus dan Tim Vaksinator yang
terus bersinergi untuk melaksanakan Vaksinasi Massal Dikecama-
tan Siak Hulu," ucap Kapolsek.

Kapolsek juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat,
bagi yang belum Vaksinasi agar segera divaksin. Kami Tim Satgas
Covid-19 siap melayani Vaksinasi Dosis-I, Dosis-II dan Boster dibe-
berapa titik. Segera melakukan Vaksinasi kami siap melayani hingga
sore hari.

Perlu kami sampaikan disini bahwa Penyebaran Covid-19 be-
lum berakhir, jadi marilah kita saling menjaga dan melakukan Vaksi-
nasi. Agar penyebaran Virus bisa teratasi dan tidak menyebar khusus-
nya dikecamatan Siak Hulu," imbau Kapolsek. (KRO/RD/SM)

Tim Satgas Covid-19 Siak Hulu
Kampar Laksanakan Vaksinasi

Pj. Bupati Kampar Hadiri Pelantikan
Karang Taruna Sekecamatan Siak Hulu

KORAN RADAR | KAMPAR : Pe-
muda harus memiliki Kekuatan Karak-
ter, Kompetensi dan Literasi Agar Mam-
pu Bersaing. Hal ini disampaikan Pj.
Bupati Kampar dengan menghadiri sekali-
gus mengikuti prosesi Pelantikan dan
pengambilan sumpah Ketua dan anggo-
ta Karang Taruna masa bakti 2022-2027.

Pada kesempatan ini hadir Camat
Siak Hulu Rahmat Fajri S.STP, M.Si,
Kapolsek Siak Hulu KOMPOL Rusyandi
Zuhri Siregar. S.Sos, MH, Kades Tanah
Merah H. Sahrul Amri NST, dan bebera-
pa Kades sekecamatan Siak Hulu, Ket-
ua Karang Taruna Umarul Fattah Adika-
ra, SH serta pengurus karang taruna
Sekecamatan Siak Hulu.

Kegiatan Pelantikan dan pengurus
Karang Taruna Sekecamatan Siak Hulu
tersebut dipusatkan di Aula Kawah Biru
Borneo Water Park Desa Tanah Merah
Kecamatan Siak Hulu (27/07/2022).

Dalam arahannya Kamsol menyam-
paikan Karang taruna harus dekat dan
mengayomi masyarakat, membantu
kesulitan masyarakat, dan ikut membantu
Program-program Pemerintah, menduku-
ng dan memberikan sumbangsihnya
untuk kemaslahatan umat.

Kamsol juga menyampaikan bahwa
pemuda dalam wadah karang Taruna
harus memiliki dan mempersiapkan kar-
akter yang kuat.

Kamsol juga mengatakan bukan saja
pintar, tapi generasi penerus saat ini juga
harus mempunyai iman dan taqwa serta
berakhlak baik.

Disini peran orang tua juga sangat
menentukan dalam mendidik anak-anak
kita yang berilmu dan berakhlak serta

bermoral. Pendidikan memang yang
paling penting dalam sisi kehidupan kare-
na pendidikan merupakan peradaban.

Selanjutnya ia juga memaparkan
dengan perkembangan tehnologi, era dig-
italisasi 4.0, orang bisa cepat melaku-
kan dan menyelesaikan pekerjaan, ten-
tu saja ini tidak terlepas dengan kecer-
dasan dan skill yang kita miliki, jika ilmu
pengentahuan kita pas-pasan maka se-
mua pekerjaan akan dikerjakan oleh
mesin yang kita sebut robot.

Di abad 21 ini mari kita siapkan beber-

apa komponen penting bagi generasi kita,
yakni karakter, kompetensi dan literasi
karena dengan kemampuan tersebut.

"Barulah kita dapat dikatakan dengan
Super Smart Society dan Artificila Intele-
jen yang membentuk skill, pekerja keras,
ulet, rajin dan bermoral," pungkas Kam-
sol.

Dalam kesempatan ini Camat Siak
Hulu Rahmat Fajri.S.STP, M.Si melantik
ketua Karang Taruna Sekecamatan Siak
Hulu Malindo Karmamdo serta pengu-
rusnya. (KRO/RD/Kominfo/SM)

KORAN RADAR | SAMOSIR : Polres Samosir
menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana ter-
hadap pasangan suami istri yang diperagakan lang-
sung tersangka Marwan Begu (38) di Penginapan
Hotel Tirta Momiinn (TMI) Desa Martoba Kecamatan
Simanindo Kabupaten Samosir, Jumat (29/7/2022).

Rekomendasi tersebut dipimpin langsung oleh
Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon SH MH,
didampingi Waka Polres Samosir Kompol Togar Mar-
husor L Tobing SH, MM.

Rekomendasi pembunuhan pasangan suami-istri
sebagai Korban Jimmy Hendrawan Gultom (44) dan
Henni Kartini (44) asal Desa Martoba, Ambarita, Keca-
matan Simanindo.

Rekomendasi di hadiri kasi Pidum Didik Hariadi,
SH, Jaksa Penuntut umum Roland Tampubolon SH,
MH, Riris Siringoringo Kasi Datun, SH, Nova Marga-
retta, H. Marwan Begu di dampingi oleh pengacara
prodeonya Priska Simarmata SH, serta dihadiri oleh
para saksi dan peserta pemeran pengganti dalam re-
konstruksi.

Kapolres Samosir menyampaikan rekomendasi
dalam kepentingan penyidikan dan kelengkapan ber-
kas sehingga lebih cepat dilimpahkan ke pengadilan.

Rekonstruksi pembunuhan berjalan lancar dan
aman dengan pengawalan ketat petugas.(KRO/RD/
P.Simbolon)

Ikuti Bali International Choir Festival
Tim Pakpak Bharat Choir Sabet Dua Medali Emas

KORAN RADAR | PAKPAK BHARAT : Tim Pakpak Bharat
Choir dari Kabupaten Pakpak Bharat berhasil menorehkan prestasi
positif dalam ajang Bali Internasional Choir Festival yang digelar di
Dharma Negara Alaya Denpasar, 25-28 Juli 2022.

Dalam ajang paduan suara ini, tim paduan suara Kabupaten
Pakpak Bharat, yaitu Pakpak Bharat Choir berhasil meraih dua med-
ali emas dalam kategori Mix Choir dan Musica Sacra.

Sempat vakum akibat pandemi, Bali International Choir Festival
kembali digelar untuk ke-11 kalinya. Ajang paduan suara yang di-
helat terakhir pada 2019 akan berlangsung 25-28 Juli 2022 bertempat
di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA) Denpasar.

Sebanyak 93 grup peserta dari 28 Negara termasuk Tim Pakpak
Bharat Coir yang dipimpin oleh Gandua Manik S.AP selaku Ketua
Tim dan Conductor : Jan Rohtuahson Sinaga, akan mengikuti kegia-
tan bertajuk '11th Bali International Choir Festival 2022? yang dilaku-
kan secara hybrid.

Bali International Choir Festival merupakan salah satu Festival
paduan suara bertaraf internasional terbesar.

Sangat luar biasa bisa ikut ambil bagian dalam BICF ini, Puji
Tuhan tim Pakpak Bharat choir berkat latihan selama kurang lebih 5
bulan bisa menampilkan yg terbaik dengan meraih penilaian Gold
medal.

Setiap tahun sejumlah paduan suara tampil berkompetisi di luar
negeri. Hebatnya mereka rata-rata meraih prestasi. Selain meraih
prestasi, mengikuti kegiatan paduan suara menjadi salah satu cara
dalam membangun karakter anak-anak maupun remaja.

 "Ini salah satu hal yang positif untuk mengembangkan atau men-
didik masyarakat sedari kecil untuk punya daya tampil, kepercayaan
diri, lewat paduan suara," sebut Frederich.

Sementara itu Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor
mengungkapkan bahwa pihaknya selaku Pemerintah siap untuk
terus mendorong bakat-bakat seni dan tarik suara demi mendukung
perkembangan generasi muda di Kabupaten Pakpak Bharat kerah
yang bernilai positif.

Bupati juga mengatakan bahwa raihan prestasi ini tentunya men-
jadi hadiah manis bagi Kabupaten Pakpak Bharat yang ke-19 Tahun
2022 ini. (KRO/RD/Sibanu)

Rekonstruksi Pembunuh
Pasangan Suami Istri Sadis

di Samosir Peragakan 15 Adekan

KORAN RADAR | PAKPAK BHARAT : Ketua
Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Pak-
pak Bharat, Juniatry Setia Manogihon Sirait, launch-
ing Gerobak Baca di Gedung Pojok Baca, Salak Kabu-
paten Pakpak Bharat, Jumat (29/07/22).

Dalam launching Gerobak Baca bantuan dari
GPMB Provinsi Sumatera Utara, turut dihadiri Kepala
Dinas PMDPPAKB Robincem Habeahan, Camat Salak
Sahat Boangmanalu, Kepala Desa Bongamanalu Iman-
uel Boangmanalu serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Gerakan Pe-
masyarakatan Minat Baca (GPMB) Pakpak Bharat,
mengatakan Gerobak Baca merupakan fasilitas lay-
anan perpustakaan dan bagian dari fasilitas layanan
perpustakaan pojok baca.

Ia berharap dengan bertambahnya fasilitas layan-
an perpustakan ini dapat meningkatkan minat baca
masyarakat secara umum terutama untuk anak-anak,
pelajar dan mahasiswa.

Sebab membaca sangat diperlukan dalam mem-
bantu perkembangan kecerdasan anak.

 "Dengan Banyak membaca dapat membantu ke-
mampuan konsentrasi. Menstimulasi imajinasi anak
sehingga perlu dimotivasi untuk lebih sering dan in-
tensif mengunjungi perpustakaan yang saat ini layan-
an perpustakaan ada dua jenis yaitu pojok baca dan
gerobak baca," jelasnya.

Usai launching di Gedung Pojok Baca Salak, Ket-
ua GPMB Pakpak Bharat, Juniatry Setia Manogihon
Sirait langsung meresmikan gerobak baca di Desa
Boangmanalu dan langsung diterima oleh Camat Salak
dan Kepala Desa Boangmanalu. (KRO/RD/Sibanu)

Ketua GPMB Pakpak Bharat
Launching Gerobak Baca

Lounching Bus Sekolah
Bupati : Mari Kita Bersatu

Ciptakan Kesejateraan Masyarakat

KORAN RADAR | PAKPAK BHARAT : Bupati Pakpak Bharat,
Fran Bernhard Tumanggor meresmikan penggunaan bus sekolah
gratis bagi sekolah-sekolah diseluruh kecamatan se- Kabupaten
Pakpak Bharat, Jumat (29/07).

Launching perdana bus sekolah yang dipusatkan di desa Prongil
Julu, kecamatam Tinada ini dihadiri para Kepala Organisasi Per-
angkat Daerah, para Camat dan beberapa undangan lainnya.

Bupati dalam arahannya antaralain berpesan bahwa seluruh stake-
holder dan pemangku kepentingan, serta masyarakat harus bisa
membantu memberikan solusi bagi keberhasilan sistem pendidikan
di Kabupaten Pakpak Bharat.

 "Saya tekankan agar kedepannya kita dapat berbuat lagi, dalam
menciptakan anak-anak yang berkualitas. Yang nantinya anak-anak
di kabupaten Pakpak Bharat mendapatkan layanan yang layak,
layanan yang bisa untuk mendulang prestasi dan kesuksesan,"
terang bupati kemudian.

Total delapan unit bus sekolah ini nantinya akan melayani antar
jemput para pelajar diseluruh wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

"Saya mengajak kita mengawal bus sekolah ini, yang terlibat
tentunya penyedia bus sekolah ini, sekolah, kepala desa, camat dan
juga Dinas Pendidikan," pesannya.

Peresmian penggunaan bus sekolah ini mendapat sambutan
hangat ditengah masyarakat. Hal ini mengingat masih minimnya
moda transportasi umum yang ada di Kabupaten Pakpak Pharat.

"Ketiadaan angkutan umum selama ini sangat menyulitkan kami,
menyulitkan anak-anak kami manakala harus berangkat kesekolah.
Lias ate mo taba bapak bupati yang begitu besar perhatian bagi
kami," ucap seorang ibu di desa Prongil Julu.

Kata Manihar, siswa yang diangkut bus sekarang, yaitu siswa
yang dari daerah tidak ada sekolah. Dan Bus tersebut sudah jalan
mulai hari senin yang lalu.

"Mulai tahun ini, yang kita buat ada perobahan dari situ, yang
diangkut sekarang adalah siswa dari daerah yang tidak ada sekolah.
Jadi mulai hari Senin yang lalu bus sudah jalan mengangkut siswa,"
ungkap Manihar. (KRO/RD/Sibanu)

Tim Asesor BAN SM Provinsi Riau Lakukan Visitasi
Akreditasi Di UPT SMPN 6 Siak Hulu Kampar

KORAN RADAR | KAMPAR :
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Ma-
drasah (BAN SM) Provinsi yang menja-
di satu satunya lembaga evaluasi mandiri
yang menetapkan kelayakan satuan pen-
didikan jenjang pendidikan dasar dan me-
nengah, jalur formal dengan mengacu
pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Tim Asesor BAN SM Provinsi Riau
melaksanakan Visitasi Akreditasi kelay-
akan sekolah UPT SMPN 6 Siak Hulu
Kabupaten Kampar. Senin (01/08/2022)
sekira pukul 08.00 Wib.

Bertempat di Ruang Labor UPT
SMPN 6 Siak Hulu, sebelumnya Tim
Asesor disambut langsung oleh Kepala
UPT SMPN 6 Siak Hulu H. Ahmad Ik-
rom. T. S.Ag, bersama Majelis Guru,
Ketua Komite diwakili Safri. B, Ketua RT

3 RW 8 Desa Tanah Merah D. Pardamean
Sinaga, Mewakili orang tua/Wali Siswa
Joko Rusdianto dan beberapa orang tua/
wali siswa.

Pada kesempatan ini Kepala UPT
SMPN 6 Siak Hulu H. Ahmad Ikrom. T,
S.Ag menyampaikan bahwa, UPT SMPN
6 Siak Hulu habis masa kelayakannya
Akreditasi pada tahun 2020. Dan bebera-
pa Minggu yang lalu telah dilakukan pen-
gajuan untuk kelayakan Akreditasi
sekolah untuk tahun 2022.

Semoga dengan adanya Tim Ase-
sor Visitasi Akreditasi Provinsi Riau,
sekolah ini mendapat sertifikat kelaya-
kan Akreditasi untuk kedepannya," ucap
Ikrom

Pada kesempatan yang sama, Ket-
ua Komite Sekolah diwakili Safri. B men-

gungkapkan bahwa berdirinya bangunan
UPT SMPN 6 Siak Hulu Berkat, salah
seorang tokoh masyarakat yang meng-
hibahkan tanahnya untuk sekolah.

Berkat kerjasama yang baik antara
komite dengan orang tua/wali siswa den-
gan pihak sekolah, Alhamdulilah sekolah
semakin maju dan berkembang. Dan saat
ini sekolah dalam proses penilaian Tim
Visitasi Akreditasi Provinsi Riau," ucap
Safri

Sementara dari Tim Visitasi Akredi-
tasi Provinsi Riau Zahroti Musanif, M.Pd
didampingi Karnidawati, M.Pd, saat
dikonfirmasi tentang Visitasi Akreditasi.
Zahroti mengatakan kami Tim Asesor
Akreditasi akan melakukan kelayakan
sertifikasi akreditasi sekolah UPT SMPN
6 Siak Hulu mulai tanggal 1 - 2 Agustus
2022 pada kesempatan ini akan dilaku-
kan wawancara, kepada ketua Komite,
RT setempat, orang tua siswa dan guru
pengajar," kata Zahroti.

Lanjutnya lagi, Tim Asesor disini juga
akan memberikan penilaian. Perlu dijelas-
kan bahwa untuk ujian sekolah harus
memiliki standar yang namanya standar
akreditasi sekolah. Jadi dengan adanya
standar akreditasi sekolah yang bisa
mengikuti ujian nasional disekolah itu
sendiri dengan minimal nilai (C).

Kalau sertifikat sudah habis masa
berlakunya harus diperpanjang kembali,
dengan adanya penilai dari Asesor BAN
SM dan setelah di akreditasi sekolah-
nya. Maka sekolah layak mengikuti ujian
tersendiri disekolah," jelas Zahroti Mu-
sanif, M PD. (KRO/RD/SM)

K O R A N
RADAR | MED-
AN : Doktor Muji
Paramuji Dosen
UISU kini telah
b e r g a b u n g
dalam Organisa-
si PW Satgas
Joko Tingkir
Sumut duduk di
Dewan Pakar
Ketahanan pan-
gan Pertanian
dan Perke-
bunan.

Doktor Muji
Paramuji meru-
pakan alumni Sarjana Pertanian (SI) dari Fakultas
Pertanian UISU dan S2 nya diperoleh dari Fakultas
Pertanian Universiti Putra Malaysia, Dan beliau juga
merupakan alumni Doktor pertanian dari IPB Bogor.

Semoga kedepannya program ketahanan pangan
pertanian dan perkebunan yang telah diagendakan
oleh Pengurus besar PW Satgas Joko Tingkir Sumut
akan terwujud dan berjalan dengan baik.

Dengan kehadiran Doktor Muji selaku Dewan Pa-
kar yang membidangi Ketahanan pangan pertanian
dan perkebunan di PW Satgas Joko Tingkir Sumut.
sangat diharapkan oleh Sukirmanto SH Ketum Satgas
Joko Tingkir Sumut atas kiprahnya demi kepentingan
masyarakat pada umumnya.

Sukirmanto SH Ketum Satgas Joko Tingkir ber-
keyakinan bahwa semangkin banyak nya para
pemikir di organisasi ini akan lebih mempermudah
untuk merealisasikan seluruh program kerja yang te-
lah ditetapkan oleh PW Satgas Joko Tingkir Sumatera
Utara. (RDO/RD/HSW)

Muji Paramuji Jadi Dewan Pakar PW
Satgas Joko Tingkir Sumatera Utara
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Bupati Tapsel : Perempuan Yang Berperan Aktif
Sangat Diperlukan Dalam Memajukan Tapsel

KORAN RADAR |
TAPSEL : Bupati Tapanu-
li Selatan (Tapsel) H. Dol-
ly Pasaribu, SPt, MM,
mengatakan perempuan
yang berperan aktif san-
gat diperlukan dalam me-
majukan Tapsel. Jika
kaum perempuan diber-
dayakan, maka akan mem-
beri dampak positif untuk
pembangunan sosial, bu-
daya, ekonomi, serta men-
jadi motivator bagi pem-
bedayaan lingkungan se-
cara umum.

pasi perempuan dalam politik, hu-
kum, sosial dan ekonomi kewenan-
gan provinsi advokasi dan sosial-
isasi kelas perempuan mandiri ber-
budaya (Kelapa Muda) Sumut di
Aula Sarasi, Lantai III Kantor Bupati
Tapsel, Rabu (13/7/2022).

Menurut Bupati, sesuai UU
No.23/2014, pemerintah kabupat-
en/kota hadir untuk mendukung,
baik dalam pertemuan perempuan,
dalam pemberdayan perempuan di
bidang hukum, politik, ekonomi,
dan sosial.

"Begitu juga dengan hadirnya
gerakan Kelapa Muda ini, tentu den-
gan semua pihak akan peduli den-
gan kaum perempuan, kita berharap
kualitas sumber daya manusia di
Tapsel khususnya kaum perem-
puan mampu meningkatkan taraf

hidup mereka maupun keluargan-
ya," jelas Bupati.

Bupati mengungkapkan kehad-
irannya dalam kegiatan tersebut
menjadi sebuah komitmen. Begitu
juga dengan program dari pemerin-
tah atasan, dengan memberdaya-
kan masyarakat perempuan yang
menjadi motor dalam keluarga seh-
ingga bisa meningkatkan kesejahter-
aan keluarganya.

Apabila kesejahteraan sudah
baik, kata Bupati, maka secara
umum kecerdasan masyarakat juga
akan semakin membaik ke depan.
Semua pihak, bisa selalu memulia-
kan kaum perempuan, meningkat-
kan kualitas perempuan, dan pada
akhirnya kualitas masyarakat akan
meningkat.

Bupati menjelaskan, pemerintah

pusat menyampaikan data dan fakta
bahwa kesetaraan gender antara
kaum perempuan dan lelaki masih
menyimpang terutama di Sumut.
Gubernur, urai Bupati, menjelaskan
gambaran dari masyarakat yang
masih menganggap perempuan han-
ya sekedar objek bukan subjek.

"Dalam arti dengan populasi
yang lebih banyak perempuan yang
harus kita gerakkan memang pe-
rempuan, tetapi yang terjadi malah
sebaliknya. Seperti informasi bah-
wa di luar negeri kaum perempuan
yang menggerakkan dunia ini se-
cara umum," tegas Bupati.

Diakui Bupati, jika dilihat dari fak-
tanya bahwa memang kaum ibu
yang bisa menggerakkan pereko-
nomian karena satu sama lain lebih
kompak, telaten, sabar, serta peduli

KORAN RADAR | TAPSEL :
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H
Dolly Pasaribu, SPt, MM, diwakili
Sekda, Parulian Nasution, menga-
takan, prinsip Pengarusutamaan
Gender (PUG) untuk kondisi lelaki
dan perempuan harus setara dalam
memperoleh kesempatan akan hak-
haknya sebagai manusia untuk bisa
berpartisipasi dalam bidang politik,
ekonomi, sosial budaya, persatuan
keamanan, dan juga kesamaan
memilih hasil pembangunan.

"Kemudian, jika berbicara men-
genai gender berarti kita berbicara
tentang peran, fungsi, dan tanggung-
jawab yang senantiasa dapat
berubah sesuai perkembangan za-
man antara lelaki dan perempuan,"
ujar Sekda pada pembukaan pen-
guatan kelembagaan pen-
garusutamaan gender (PUG) dan
penyusunan perencanaan pemban-
gunan responsif gender, di Aula
Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati
Tapsel, Kamis (14/7/2022).

Sekda berharap, kepada peser-
ta sosialisasi tersebut agar bisa

memanfaatkan kegiatan itu, guna
tingkatkan pemahaman tentang PUG
di Tapsel khususnya kepada pimp-
inan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), juga vocal point. Dengan
materi yang diberikan dari narasum-
ber, diharapkan responsif gender
bisa diwujudkan dan ditingkatkan di
Kabupaten Tapsel.

"Termasuk di dalamnya terkait
peningkatan indikator-indikator pe-
nilaian dalam rangka mendapatkan
Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
tingkat Nasional," harap Sekda.

Sementara itu, Ketua TP PKK
Kabupaten Tapsel, Ny Rosalina
Dolly Pasaribu, menyampaikan,
penguatan kelembagaan pen-
garusutamaan gender ini dilaksana-
kan untuk meningkatkan serta
membangkitkan kembali semangat
dalam mengurangi kesenjangan
antara laki-laki dan perempuan.

"Kesenjangan yang dimaksud,
meliputi kesenjangan dalam hal par-
tisipasi, aspirasi, kontrol, pemanfaa-
tan proses, dan hasil dari pemban-
gunan," katanya.

Sementara, tujuan pen-
garusutamaan gender, menurut Ro-
salina, adalah untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender,
yang bermakna bahwa lelaki dan
perempuan dapat berkembang opti-
mal tanpa terkendala jenis kelamin.
Sedangkan keadilan gender ber-
makna bahwa lelaki dan perempuan
mempunyai perbedaan serta kebu-
tuhan yang harus terpenuhi.

"Di mana kebutuhan antara lela-
ki dan perempuan sangat berbeda,
sehingga kita harus mempunyai
strategi khusus untuk mengakomodir
perbedaan tersebut," tutur Rosalina.

Dikatakan Rosalina, melalui 10
programnya, PKK merupakan mitra
strategis pemerintah dalam men-
jalankan roda pembangunan di daer-
ah. PKK sendiri merupakan, gera-
kan nasional yang tumbuh untuk
masyarakat dan perempuan sebagai
penggerak motor utamanya.

"Tujuan lainnya yakni, dalam
rangka meningkatkan fungsi OPD
sebagai penggerak PUG dalam pros-
es perencanaan pembangunan re-
sponsif gender," pungkas Aji.

Kegiatan dilanjutkan dengan pa-
paran PUG dalam perencanaan
pembangunan daerah oleh Devita
Mesayu Dinas PP dan PA Provinsi
Sumatera Utara. Sementara, pa-
paran mengenai pengarusutamaan
gender  perencanaan dalam penga-
wasan daerah, dibawakan Inspek-
torat Provinsi Sumatera Utara
Irnovian, ST, MT.

Turut hadir Pimpinan OPD, Ca-
mat, Pengurus PKK Kabupaten, pe-
serta acara Pengarusutamaan Gen-
der (PUG) dan Penyusunan Peren-
canaan Pembangunan Responsif
Gender.(KRO/RD/AMR).

Sekda Tapsel : Lelaki dan Perempuan
Harus Setara Dalam Memperoleh Haknya

KORAN RADAR | TAPSEL : Akhyar Nasution, Muhazwar Nasu-
tion, dan Parhan Arafat Lubis, akan mewakili Kabupaten Tapanuli Selatan
(Tapsel) di Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Dewan Pengurus (DP)
Korpri Sumatera Utara (Sumut) tahun 2022, pada Senin (11/7/2022) hing-
ga Kamis (14/7/2022) mendatang.

Ketua penasehat Korpri Tapsel, yang juga Bupati, H Dolly Pasaribu
SPt, MM, diwakili Ketua Umum Korpri Tapsel, yang juga Sekda Tapsel
Parulian Nasution, memberi apresiasi sekaligus ucapan semangat kepa-
da mereka yang akan bertanding di Mes Pemprovsu Pora-Pora T Rizal
Nurdin-Parapat, Kabupaten Simalungun pekan depan.

"Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Tapsel memberi motivasi,
dukungan semangat sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya kepada
Akhyar, dan kawan-kawan semoga dapat tampil tenang pada perhelatan
nantinya sehingga dapat mengharumkan nama Tapsel," kata Parulian
saat menerima kunjungan ketiga putra daerah di ruang kerjanya, Jumat
(8/7/2022).

Menurutnya, selain unggul di bidangnya masing-masing dan ber-
dasarkan pengalaman yang sudah dilalui sebelumnya, Parulian optimis
mereka akan membawa juara saat pulang ke kampung halaman di
Kabupaten Tapsel nantinya.

"Kita mendoakan kiranya mereka sukses pada MTQ kali ini, seperti
pengalaman Akhyar pernah juara II MTQ Korpri tingkat nasional di Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, saya percaya dengan modal terse-
but, hal itu akan terulang kembali di Simalungun pekan depan," harapnya.

"Misalnya dukungan pembinaan melalui organisasi-organisasi keag-
amaan, seperti pengajian BKMT, safari hari-hari besar, safari kurban dan
juga kegiatan yang sifatnya mereligiuskan masyarakat," terangnya.

Tak luput, ia memotivasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah
yang ada di Tapsel dalam peningkatan kualitas iman dan takwa,
masyarakat senantiasa selalu didukung dan difasilitasi.

"Yang menjadi pemimpin, dan tokoh di tengah-tengah masyarakat,
agar setiap saat selalu berlomba-lomba dalam kebaikan (Fastabiqul Khair-
at)," seru Parulian.(KRO/RD/AMR).

MTQ Korpri Tingkat Sumut,
Tiga Putra Daerah Wakili Tapsel

dibanding kaum bapak. Begitu juga
dalam ajaran Islam juga mengajar-
kan, mengatur dan mengangkat de-
rajat kaum perempuan.

Adapun sebagai narasumber
pada acara tersebut, Ketua Dewan
Pengurus Serikat Perempuan Indo-
nesia (Hapsari) Deli Serdang, Laila
Zailani, dan dihadiri Ketua TP PKK
Tapsel, Ny Rosalina Dolly Pasari-
bu, PP & PA Tapsel, perwakilan PP
& PA dari Kota Padangsidimpuan,
Kabupaten Mandailing Natal,
Padang Lawas, Padang Lawas Ut-
ara, Tapanuli Tengah dan Kota Si-
bolga, Pimpinan OPD, Camat Ba-
tangtoru, pimpinan PT AR, Pengu-
rus PKK Kabupaten, Ketua TP PKK
Kecamatan Batangtoru, dan Lemba-
ga Masyarakat Parsada Batangto-
ru. (KRO/RD/AMR).

KORAN RA-
DAR | TAPSEL :
Pemerintah Kabu-
paten Tapanuli Se-
latan (Pemkab
Tapsel) meraih
penghargaan Digi-
tal Initiative Award
dengan kategori
inovasi program
elektronifikasi tran-
saksi pemerintah
daerah (ETPD) ter-
baik.

Penghargaan
tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BI Sibolga Aswin Kosotali kepa-
da Bupati Tapsel H Dolly Pasaribu, SPt, MM pada acara Tor Tor Digifest
2022 di Desa Situngkir, Kabupaten Samosir, Selasa (5/7/2022).

Usai menerima penghargaan, Bupati menyebut bahwa, melalui
momentum penghargaan ini, pihaknya berharap masyarakat dapat se-
makin dekat dalam memanfaatkan dunia digital ke arah yang positif.

Karena dengan digital, masyarakat dapat lebih mudah dan nyaman
dalam hal memanfaatkan transaksi di ruang lingkup Pemkab Tapsel.
Dengan adanya transaksi digital masyarakat juga akan terbantu.

"Dengan aplikasi digital masyarakat tidak lagi terbatas oleh waktu
dan ruang, sehingga masyarakat bisa tertolong dengan adanya aplikasi
digital di dalam ruang lingkup pemerintahan," jelas Bupati.

Tampak hadir melalui zoom meeting Menparekraf/Baparekraf Sandiaga
Salahuddin Uno, Anggota DPR RI Komisi XI Sihar Sitorus dan juga hadir
secara langsung Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, Bupati Toba
Poltak Sitorus, Kepala Perwakilan BI Sumut Doddy Zulverdi, Kepala Depar-
temen Regional BI Pusat Naik Tigor Sinaga, General Manager PT Telkom
Indonesia Wilayah Sumut dan Forkopimda Samosir.(KRO/RD/AMR).

Pemkab Tapsel Raih Penghargaan Digital
Initiative Award Dari Bank Indonesia

KORAN RADAR | TAPSEL : Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H.
Dolly Pasaribu, SPt, MM, beserta keluarga rayakan Iduladha 1443 H
bersama warga Desa Pintu Padang, Kecamatan Angkola Selatan, dan
warga Kelurahan Huta Tonga, Kecamatan Angkola Muaratais, Minggu
(10/7/2022).

Usai melaksanakan salat 'Id berjamaah di Masjid Al Ikhlas Pintu
Padang, Bupati mengatakan kepada jamaah bahwa kegiatan ini merupa-
kan sebagai bagian dari syariat bagi masyarakat yang tidak berhaji untuk
bersama-sama dengan saudara mereka yang lain yang sedang berib-
adah haji di Tanah Suci.

"Salat 'Id adalah sambutan umat Islam di seluruh dunia dan memeri-
ahkan Idul Adha dengan berkurban di tempat masing-masing sebagai
kebersamaan saudara-saudara mereka setelah wukuf, lalu melempar
jumrah lalu nafar dan thawaf ifada', lalu menyelesaikan inti ibadah haji
mereka," kata Bupati.

Dalam pelaksanaan kurban sendiri, Bupati mengungkapkan ada makna
tersirat di dalamnya. Menurutnya, bagi setiap Muslim yang melaksana-
kan kurban bagaikan memotong sifat kehewanan yang ada dalam diri
manusia.

"Seperti Hadits Nabi yang sudah umum kita ketahui, dalam syariat
kurban bahwa rambut atau bulu binatang kurban yang gugur itu bernilai
pahala sekaligus menghapus dosa kita selama ini," ungkap Bupati.

"Mudah-mudahan itulah cermin warga yang salat di Masjid Al Ikhlas
ini," harap Bupati.

Sebelumnya, Bupati juga mengungkapkan kenapa ia merayakan Idul
Adha tahun ini di Masjid Al Ikhlas Pintu Padang. Di mana, tahun lalu ia
melaksanakan salat Idul Adha di Desa Sipangko, Kecamatan Angkola
Muaratais, tempat asal anak boru-nya, bermarga Ritonga.

"Ini merupakan upaya yang saya lakukan dalam melaksanakan
ajaran luhur Dalihan Natolu, "Hormat Marmora, Manat Markahanggi, Elek
Maranakboru" tutup Bupati.

Setelah menyaksikan pemotongan hewan qurban, Bupati beserta
rombongan bergerak ke Kelurahan Huta Tonga, Kecamatan Angkola
Muaratais untuk menyaksikan qurban berikutnya sambil beramah tamah
dengan masyarakat.

Turut hadir mendampingi Bupati, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis
PMPTSP, Kadis Perikanan, Kadis Pertanian, Kadis Ketahanan Pangan,
Kadis Perhubungan, Kadis Perumahan dan Permukiman (Perkim), Ka-
bag Kesejahteraan Rakyat, dan Kabag Ekonomi.(KRO/RD/AMR).

Bupati Tapsel Serta Keluarga Rayakan Iduladha
Bersama Warga Pintu Padang dan Warga Huta Tonga

KORAN RADAR | TAPSEL : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan (Tapsel), Parulian Nasution, menyampaikan bahwa, bangsa yang
besar harus mencintai bahasa dan bagi anak Nusantara, harus memiliki
satu bahasa, yakni Bahasa Indonesia. Meski ada keragaman bahasa di
semua daerah di Indonesia, namun hal itu adalah kekayaan bangsa.

"Kekayaan bahasa itu sangat berharga. Karena itu, pelestarian bahasa
adalah satu kewajiban yang harus dilaksanakan," sebut Sekda usai me-
nerima kunjungan kerja dari Balai Bahasa Provinsi Sumut di ruangan
kerjanya, Kamis (14/7/2022) siang.

Pelestarian bahasa daerah, menurutnya, sangat penting untuk meng-
hindari yang namanya kepunahan bahasa. Bagi Sekda, selain Bahasa
Indonesia, bahasa daerah merupakan alat pemersatu bangsa. Maka dari
itu, pihaknya menyambut positif rencana Balai Bahasa Provinsi Sumut
dalam hal pelestarian bahasa daerah Tapsel.

"Sehingga harapan kami, bahasa daerah Tapanuli Selatan, menjadi
bahasa daerah yang diperhitungkan secara Nasional," ujar Sekda.

Sebelumnya, pada 30 Juni 2022, pihaknya telah mengundang seluruh
pemangku kepentingan di daerah untuk mendukung revitalisasi bahasa
daerah. Untuk diketahui, di 2022 ini program revitalisasi bahasa daerah
dilakukan di 12 provinsi di seluruh Indonesia.

Satu-satunya di Pulau Sumatera yang terpilih untuk revitalisasi bahasa
daerah, kata Hidayat, adalah Sumut. Dan untuk Sumut sendiri, pihaknya
memilih tiga bahasa daerah, yaitu Bahasa Melayu dialek Gane, Bahasa
Melayu dialek Sorkam, dan Bahasa Angkola.

"Oleh karena itu, hari ini kami melakukan kegiatan tahap kedua, sete-
lah rapat koordinasi oleh para pemangku kepentingan, mulai dari Gubernur
dan Bupati. Hari ini kami juga lakukan koordinasi dengan para maestro
bahasa daerah," ungkapnya.

Tujuannya, tutur Hidayat, adalah untuk membuat sebuah mekanisme
pelajaran yang akan dilakukan di tahap ketiga. Pada tahap ketiga akan
dilaksanakan pelatihan Guru Utama yang berisi penyampaian 7 unsur
dalam revitalisasi bahasa daerah.

Revitalisasi bahasa daerah ini sangat penting, sebutnya, karena sudah
masuk dalam Perda Sumut No.8/2017. Dan ini menjadi tanggungjawab
dan perhatian dari pemerintah daerah untuk melestarikan bahasa daerah di
lingkungannya, termasuk di Angkola.

"Nanti kami mohon dukungan dari semua pemangku kepentingan
bahwa ini memang tanggungjawab dari Pemda untuk melestarikan ba-
hasa daerah guna dilaksanakan di putra-putri kita. Di tahap akhir, kita akan
menjemput bola dengan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu pada akhir
November 2022," tandasnya.

Tujuannya, tutur Hidayat, adalah untuk membuat sebuah mekanisme
pelajaran yang akan dilakukan di tahap ketiga. Pada tahap ketiga akan
dilaksanakan pelatihan Guru Utama yang berisi penyampaian 7 unsur
dalam revitalisasi bahasa daerah.

Revitalisasi bahasa daerah ini sangat penting, sebutnya, karena sudah
masuk dalam Perda Sumut No.8/2017. Dan ini menjadi tanggungjawab
dan perhatian dari pemerintah daerah untuk melestarikan bahasa daerah di
lingkungannya, termasuk di Angkola.

Turut mendampingi Sekda, Sekretaris Pendidikan Abinur, dan Kabag
Humas & Protokol Isnut Siregar.(KRO/RD/AMR).

Sekda Tapsel : Pelestarian Bahasa
Sebagai Alat Pemersatu Bangsa

Yang Wajib Dilaksanakan

Pemkab Tapsel Meraih Penghargaan
dari BPJS Ketenagakerjaan

KORAN RADAR | TAPSEL : Usai menerima
penghargaan dari Bank Indonesia, Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Tapanuli selatan (Tapsel) meraih
penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan, atas per-
lindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pe-
kerja rentan di lingkungan Pemkab Tapsel.

Penghargaan tersebut diserahkan Deputi Direk-
tur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Panji
Wibisana, kepada Bupati Tapsel H Dolly Pasaribu,
S.Pt, MM pada acara sosialisasi Perda No.5/2021
terhadap sejumlah pimpinan perusahaan di Tapsel
yang digelar di Aula Hotel Adimulia Kota Medan,
pada Selasa (5/7/2022) malam.

Dalam kesempatan itu, Bupati mengucapkan ter-
imakasih kepada BPJS Ketenagakerjaan atas peng-
hargaan tersebut. Menurutnya, Pemkab Tapsel se-
lalu memberi perhatian terhadap perlindungan sosial
bagi tenaga kerja. Menurut Bupati, atensi perlindun-
gan sosial bagi tenaga kerja, merupakan tindak lanjut
Pemkab Tapsel atas Instruksi Presiden No.2/2021.

Guna menindaklanjuti instruksi tersebut, Pemk-
ab Tapsel juga telah mengeluarkan Perda No.5/
2021 tentang penyelenggaraan program jaminan
sosial tenaga kerja (Jamsostek) di Kabupaten Tapsel.
Kata Bupati, program itu termasuk terobosan diant-
ara kabupaten/kota se-Sumut setelah Kota Medan,
Kabupaten Asahan dan Tapsel. Pemkab Tapsel juga
telah menunjukkan komitmen dengan memberikan
perlindungan sosial bagi tenaga harian lepas (THL).

"Di mana, ada tiga perlindungan antara lain,
perlindungan kecelakaan kerja, kematian, dan hari
tua, kepada 1.993 tenaga kerja di Pemkab Tapsel
yang dianggarkan melalui APBD dengan anggaran
lebih kurang Rp 4 miliar," jelas Bupati.

Tidak hanya itu, lanjut Bupati, aparat desa di
Kabupaten Tapsel sebanyak 2.847 orang, juga
diberikan manfaat yang kurang lebih sama dengan
THL yang dianggarkan melalui dana desa (DD)
senilai Rp 3 miliar lebih. Begitu juga dengan guru
honorer sebanyak 2.012, sudah diberikan perlind-
ungan sosial.

Sebelumnya, Kepala BPJamsostek Cabang
Padangsidimpuan, Sanco Manullang, turut mengu-
capkan terimakasih dan apresiasi ke Pemkab Tapsel
yang telah berkomitmen penuh terhadap implemen-
tasi Instruksi Presiden No.2/2021. Hal itu dibuktikan
dengan lahirnya Perda Tapsel No.5/2021 tentang
penyelenggaraan Jamsostek.

"Kami berharap dukungan dari Pemkab Tapsel
demi kesejahteraan masyarakat khususnya peker-
ja," katanya.

Pihaknya juga bersyukur atas terwujudnya
perlindungan bagi pekerja rentan sektor keagam-
aan di Kabupaten Tapsel yang sudah dianggarkan
pada APBD TA 2022. Tentunya juga, sambungnya,
peran serta perusahaan strategis sangat dibutuh-
kan dalam melindungi pekerja rentan yang ada,
sehingga kolaborasi dan sinergi antara perusahaan
dan Pemda dapat mendorong terwujudnya Cover-
age bagi kepesertaan Jamsostek.

"Kami berharap, atas perhatian terhadap pro-
gram jaminan sosial bagi warganya dan semoga di
tahun 2022 ini Pemkab Tapsel kembali meraih Pari-
trana Awards. Terakhir, kami juga berkomitmen
untuk melindungi dan melayani seluruh segmen
pekerja, demi mewujudkan visi misi Tapsel dalam
menjadikan masyarakat lebih sehat, cerdas, dan
sejahtera," pungkasnya.(KRO/RD/AMR).

KORAN RADAR | MEDAN : Pria memiliki nama lengkap Amintas
Simanungkalit (72) warga Jala Pantai Timur, Medan Helvetia berkeluh
kesah seputar permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang
tidak dikabulkan pihak perusahaan tempatnya bekerja.

Mengingat usianya sudah mencapai 72 tahun dan tidak kuat lagi
bekerja full time. Sayangnya, pihak perusahaan tidak mengindahkan.

Hal itu disampaikan Simanungkalit saat RDP Komisi 2 DPRD Medan
yang diketuai Sudari. Dia mengaku sudah tua dan tidak sanggup lagi
bekerja seperti biasa, maka dia pun mengajukan agar dipensiunkan
saja.

"Sudah dua kali saya ajukan agar di PHK pensiun namun tidak
dikabulkan malah disuruh kerja terus walaupun fisik sudah lemah dan
mudah sempoyongan", ujarnya.

Amintas Simanungkalit di perusahaan dia bekerja khusus meracik
kimia untuk keperluan rumah tangga dan sekaligus melayani pembeli
bahan kimia eceran di toko dan mengelola gudang kimia di Jalan Metal.

Mendengar pengakuan Simanungkalit, Sudari mengatakan sangat
miris ketika seorang karyawan bekerja selama 27 tahun dan ketika
sudah tua dan tidak memiliki tenaga dan masih dipekerjakan.

Untuk itu, Komisi 2 akan melakukan kunjungan ke tempat usaha
tersebut di Jalan FL Tobing sekaligus mencek dugaan laporan bahwa
gaji juga tidak sesuai Upah Minimum Regional (UMR),THR ataupun
bonus.

Selain itu juga akan dicek termasuk izin usaha, BPJS Nakes dan
Naker dan alat kelengkapan kerja.

Anggota Komisi 2, Johannes Hutagalung Kota Medan di kesempatan
yang sama juga menyayangkan pihak perusahaan yang tidak mau
menerima pengajuan dari karyawan yang ingin minta pensiun karena
sudah tua.

Di akhir RDP tersebut, Sudari pun menyarankan agar Amintas Si-
manungkalit segera mengadukan permasalahan tersebut kepada Per-
selisihan Hubungan Industrial. (KRO/RD/Ptr)

Pria BerUsia 72 Tahun Tetap Disuruh
Kerja, Begini Tanggapan DPRD Medan

Hal itu diungkapkan Bupati di
kegiatan advokasi kebijakan dan
pendampingan peningkatan partisi-
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Ketum ABRI-1 Rahmadsyah Sitompul Hadiri
Resepsi Pernikahan Anak Anies Baswedan

KORAN RADAR | JAKARTA : Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan menggelar resepsi pernikahan

putrinya Mutiara Annisa Baswedan dengan
suaminya Ali Saleh Alhuraybi resmi berakhir.

Resepsi pernikahan putri sulung
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Mutiara Annisa
Baswedan dengan Ali Saleh Al-
huraeb, digelar tiga hari berturut-tu-
rut sejak Jumat (29/07/2022) hing-
ga hari Minggu 31 Juli 2022.

Hari terakhir yang diundang ad-
alah kalangan publik figur acara di-
laksanakan di Putri Duyung Resort,
Ancol, Jakarta Utara.

Dalam acara tersebut Rah-
madsyah Sitompul Ketua Umum
DPP ABRI-1 (Dewan Pimpinan Pu-
sat Anies Baswedan Rakyat Indo-
nesia Bersatu), mengucapkan "se-
lamat kepada kedua mempelai Mu-
tiara dan Ali, semoga menjadi kelu-
arga yang samawa, dan semoga
diberikan anak-anak yang sholeh
dan sholeha," ujarnya.

Rahmadsyah Sitompul bersama
Bung Yos Ketua OKK DPP ABRI-1,
Wahyu Utama Wasekjen DPP ABRI-
1, menyempatkan menitip salam
kepada Pak Anies Baswedan,
"Salam dari seluruh Relawan Na-

sional ABRI-1 Pak", katanya disam-
but hangat Pak Anies ".

"Salam saya juga buat seluruh
kawan - kawan Relawan ABRI-1
se Indonesia," siap pak jawab Rah-
madsyah.

Suasana tamu undangan begitu
meriah, resepsi acara tiga hari ber-
turut - turut nampak Pak Anies tak
lelah menyambut tamu.

Acara resepsi digelar selama 3
hari, alasan Anies adalah, untuk
menghormati tamu yang banyak
berdatangan ke resepsinya. Sehing-
ga, acara resepsi yang berlangsung
sejak Jumat (29/07/2022) hingga
Minggu (31/07/2022) itu tidak men-
imbulkan penumpukkan tamu.

"Acaranya juga kami buat
dipecah beberapa kali supaya tidak
menumpuk tamu yang amat pan-
jang, kami kasihan pada tamu," kata
Anies Baswedan saat ditemui di
acara resepsi putrinya di kawasan
Ancol, Jakarta Utara (31/07/2022).

Sejumlah pejabat negara tampak
menghadiri acara resepsi pernikahan

Sambut HUT Ke 74 Polwan,
Poldasu Laksanakan Bakti Kesehatan

KORAN RADAR | MEDAN :
Dalam rangka menyambut hari jadi
Polwan ke 74, Polda Sumut melak-
sanakan bakti kesehatan pengoba-
tan massal gratis bertempat di ke-
camatan tanjung beringin kabupat-
en serdang bedagai, Kamis (28/07/
22).

Pelaksanakan bakti kesehatan
ini di laksanakan serentak di 3 (tiga)
lokasi sekaligus di Wilayah Polda
Sumut.

Pakor Polwan Polda Sumut
AKBP Juniar Simanjuntak saat di

konfirmasi membenarkan bahwa
kegiatan bakti kesehatan ini dalam
rangka menyambut hari jadi Polwan
ke 74 Polda Sumut.

"Kita melaksanakan giat bakti
kesehatan ini di 3 (tiga) tempat
sekaligus yaitu di Deli Serdang dan
Polres Sergai", ucap AKBP Juniar
Simanjuntak.

Pakor Polwan Polda Sumut juga
menambahkan target bakti keseha-
tan ini sebanyak 200 orang. Tujuan
pelaksanaan kegiatan ini untuk men-
yambut hari jadi Powlan Ke 74 yg

jatuh pada tanggal 1 september 2022
mendatang.

"Polisi wanita ini merupakan
bagian dari Polri sebagai garda ter-
depan dalam pelayanan kepada
masyarakat, kegiatan ini juga se-
bagai bukti bahwa polwan mampu
memberikan dampak positif untuk
masyarakat" ucap Pakor Polwan
Polda Sumut.

Dalam pelaksanaan ini turut
melibatkan Polwan dari dokkes Pol-
da Sumut, rumkit Bhayangkara TK
II, Polwan Polda Sumut dan Polwan
Polres Sergai serta Bhayangkari
ranting Polsek tanjung beringin.

Selesai pelaksanaan pengoba-
tan masing - masing Peserta pen-
gobatan juga mendapatkan tali asih
berupa Sembako.

AKBP Repina S sebaga perwira
penanggung jawab pelaksanakan
bakti kesehatan di wilkum sergai juga
menyampaikan kegiatan ini juga
mendapatkan apresiasi dari
masyarakat tanjung beringin yg mera-
sa sangat terbantu dengan adanya
pengobatan gratis ini.(KRO/RD/HD)

KORAN RADAR | MEDAN : Kapolresta Deli Serdang Kombes
Pol Irsan Sinuhaji,SIK, MH terima Audensi dari Komisioner Bawaslu
Kabupaten Deli Serdang di ruang Lobi Polresta Deli Serdang dalam
rangka Koordinasi terkait pengawasan Pemilu Tahun 2024 serta
Pembentukan Sentra Gakumdu.

Kegiatan ini dihadiri Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Irsan
Sinuaji, S.IK, MH, Ketua Bawaslu Kab. Deli Serdang M. Ali Sitorus,
S.Ag, Komisioner Bawaslu Aminuddin, S.Ag, Asman Siagian, Sihar-
lon Simbolon dan Erina Kartika sari serta staf Bawaslu Kab. Deli
Serdang yang didampingi Kasat Intelkam Polresta Deli Serdang AKP
Syahrial Efendi MAP.

Ketua Bawaslu Kab. Deli Serdang M. Ali Sitorus dalam Audensi
ini mengatakan bahwa maksud dan tujuan Komisioner Bawaslu
Kabupaten Deli Serdang adalah untuk bersilaturahmi dan menjalin
komunikasi yg baik dengan Polresta Deli Serdang.

Serta bekerja sama dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang
kondusif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2024 nanti.

"Dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 maka akan dibentuk
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) sehingga kami me-
minta personil dari Polresta Deli Serdang dalam pembentukkan terse-
but," ucap ketua bawaslu.

Lanjut Ketua Bawaslu, untuk batas waktu pembentukan Sentra
Gakumdu yaitu tanggal 05 Agustus 2022 dan akan disampaikan
kepada Bawaslu RI.

Menanggapi hal ini Kapolresta Deli Serdang kepada Komisioner
Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menyatakan terima kasih atas
kegiatan kunjungan silaturahmi ini serta akan mendukung Bawaslu
dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2024 agar terciptan-
ya situasi yang aman dan kondusif. (KRO/RD/HD)

Terima Audensi Bawaslu,
Begini Pesan Kapolresta Deli Serdang

KORAN RADAR | PAKPAK
BHARAT : Pasca dilaunchingnya
gerobak baca oleh Ketua Gerakan
Pemasyarakatan Minat Baca
(GPMB) Pakpak Bharat, Juniatry
Setia Manogihon Sirait di Gedung
Pojok Baca, Jumat (29/07/2022).

Gerobak Baca langsung berger-
ak ke Desa, seperti yang terlihat hari
ini di SD Negeri Lae Trondi, Desa
Boangmanalu, Kecamatan Salak
Kabupaten Pakpak Bharat, Senin
(01/08/22).

Kedatangan Gerobak baca ke
SD Lae Trondi, tampak langsung
diserbu oleh para siswa/i, dan lang-
sung memilah-milah buku yang dis-
ukai sebab didalam gerobak baca
ini terdapat berbagai ragam jenis
buku yang disediakan seperti, buku
peningkatan IQ, buku peningkatan
pengetahuan Internet, buku cerita
rakyat dari berbagai daerah, buku

tentang budaya dan buku-buku me-
narik lainnya. Rencana, kata Sitinur-
baya, usai dari Desa Boangmanalu,
Gerobak baca ini akan mendatangi
desa-desa lainnya yang ada di
Kabupaten Pakpak Bharat.

Kepala Sekolah SDN Lae Tron-
di, Erwanna Sirait mengucapkan
terimakasih yang sebesar- besarn-
ya kepada Ketua Gerakan Pe-
masyarakatan Minat Baca (GPMB)
Pakpak Bharat, Juniatry Setia Man-
ogihon Sirait atas perhatian dan
kepeduliannya terhadap sekolah dan
anak-anak didik SDN Lae Trondi.

Lanjut Kepala Sekolah menyam-
paikan, dengan adanya Pojok baca
dan gerobak baca ini para siswa
bisa terbantu mendapat buku buku
tambahan sebab kami sadari buku-
buku yang ada disekolah ini masih
sangatlah terbatas.

Menurutnya, dengan hadirnya

gerobak baca ini akan mendobrak
dan menambah semangat baca para
siswa siswi sebab dengan mem-
baca buku juga memberikan bany-
ak manfaat. Selain menambah wa-
wasan dan ilmu, aktivitas membaca
juga dapat menemukan hal-hal baru.

 "Adanya Gerobak Baca ini,
anak-anak dapat mengasah kemam-
puan membaca, bersosialisasi ke-
pada orang lain serta meningkatkan
minat baca, memberikan semangat
berliterasi, yang bisa dimulai sejak
dini untuk keberhasilan generasi
emas di masa yang akan datang
dan berdaya saing," ujarnya.

 "Ini merupakakan langkah yang
positif dan perlu di dukung oleh se-
mua pihak, termasuk oleh masyara-
kat dan orang tua sehingga dengan
banyak membaca maka penge-
tahuan dan ilmu, juga semakin men-
ingkat," kata. (KRO/RD/Sibanu)

Datangi SD Lae Trondi,
Siswa-siswi Serbu Gerobak Baca

Hidup Bagaikan Shopping Bebas Memilih,
Tapi Ingat Pasti Akan "Kembali"

KORAN RADAR | MEDAN : Sekarang ini baru kita sadari bahwa
kita telah bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan
kita sudah melakukan seluruh perintah Allah SWT namun kita masih
juga miskin, jangan berburuk sangka kepada Allah sebab Allah yang
memahami tentang diri kita.

Sementara seisi keluarga berkata kepada kedua ibu bapaknya, Ibu
kenapa ya kita sudah bekerja keras hingga malam hari dan kita juga
sudah memenuhi keseluruhan perintah dan larangan namun doa kita
tidak dikabulkan Allah untuk menjadi orang kaya padahal Allah sudah
berjanji setiap doa akan dikabulkan nya.

Kemudian sang ibu menjawab dan menerangkan tentang seluruh
pertanyaan yg disampaikan oleh sang anak, Anak ku kata sang Ibunda
bahwa kita hidup ini seperti kita seperti Shopping atau jalan jalan di Mall
atau supermarket.

Semua orang dapat memilih dan membawa semua barang barang
yang inginkan, dan kemudian kita harus membayar harga barang yang
kita ambil, lalu kita membayar nya di kasir dengan terlebih dahulu sang
kasir memeriksa barang barang apa yang kita beli.

Karena kita tidak punya uang maka kita tidak satupun barang yang
kita beli, sehingga dipintu kasir pun kita tidak diperiksa oleh sang kasir,
kita bebas melenggang keluar dengan tenang, sementara bagi yang
membeli barang-barang mereka diperiksa dengan teliti.

Begitu juga kelak bila kita telah wafat karena kita orang miskin dan
taat beribadah maka kita Insya Allah terbebas dari pemeriksaan yang
begitu ketatnya.

Sementara bagi orang kaya raya mereka akan mendapatkan pe-
meriksaan yang begitu ketat berbagai pertanyaan yang dipertanyakan
kepada mereka diantaranya darimana harta kekayaan mu itu kamu
peroleh dan lain-lain sebagainya.

Oleh karena itu jangan lah kita merasa minder kendatipun kita saat
ini hidup sebagai orang miskin dan ingat satu hal, bahwa Allah itu tidak
pernah menolak atau tidak mengabulkan doa kita.

Berpikir positif lah kita hendak nya, sebab bila kita telah wafat
kemiskinan dan kekayaan itu akan hilang seluruh nya. Lalu yang ada
pada diri kita adalah berupa amal ibadah yang kita lakukan di dunia.

Duhai, semua anak- anakku kata sang Ibunda, ingat hendaklah
segera kita menyadari bahwa Allah itu sangat menyayangi kita.

Pada dasarnya Allah sedang menyelamatkan kita, agar kita kelak
terhindar dari azab yang telah dijanjikan Allah kepada umat manusia.

Bahwa dalam agama Islam kelak semua prilaku umat Islam kelak
akan menerima azab sesuai prilaku dan perbuatan nya ketika hidup
didunia, dan azab itu akan diberikan kepada orang orang yang telah
ingkar terhadap perintah Allah SWT.

Oleh karena itu wahai anak anak ku ingatlah apa yang telah disam-
paikan oleh Rasulullah kepada semua umat nya bahwa sesungguhnya
kekayaan itu bukan terletak pada harta benda melainkan kepada ke-
tenangan hati dan jiwa.

Biarlah didunia ini kita dilihat oleh semua orang hidup miskin tapi
sejatinya Allah sedang menyelamatkan kita dari azabnya.

Dan sejatinya Allah SWT sedang menyelamatkan kita agar kelak
kita berada di alam surganya.

Makanya kita tetap lah berprasangka baik terhadap Allah SWT dan
tetap lah melakukan seluruh perintah nya seperti Sholat lima waktu,
sholat tahajud dan Dhuha, berzikir, bersedekah serta berbuat kebajikan
kepada semua orang dengan tulus ikhlas demikian pesan ibunda yang
sayang terhadap keluarga nya. (RDO/RD/HSW)

Tim PKM UNIMED Gelar
Kegiatan Pemberdayaan Usaha
Keripik Nanas di Pakpak Bharat

KORAN RADAR | PAKPAK BHARAT : Tim PKM (Program Kemi-
traan Masyarakat) LPPM Universitas Negeri Medan (UNIMED) menggelar
kegiatan Pemberdayaan Usaha Keripik Nanas kepada Kelompok Maju
Tani, Rabu (27/7/2022).

Untuk menggelar kegiatan ini, rombongan Tim PKM LPPM UN-
IMED, diketuai oleh Sabda Dian Nurani Siahaan, S.Pd, M.B.A didamp-
ingi oleh Dodi Pramana, S.Sos, M.Si.

Siti Ulgari, S.Pd, M.Pd; narasumber Eka Putra Dairi Boangmanalu,
S.Pd, M.Sc Pendamping dari LPPM UNIMED juga turut serta dalam
kegiatan ini yaitu Bapak Asran Siregar, S.E.

Pelatihan yang berlangsung di aula Desa Boangmanalu ini juga turut
dihadiri Kepala Desa Boangmanalu Imanuel Boangmanalu, Ketua TP
PKK Enita Boangmanalu beserta perangkat Desa Ketua Kelompok Maju
Tani, Ronis Boangamanalu beserta anggota.

Dalam kegiatan ini juga Tim PKM LPPM Unimed menyerahkan
bantuan untuk pengolahan keripik nanas kepada kelompok Maju Tani
berupa Kemasan baru keripik nanas, Perizinan Industri Rumah Tangga
(PIRT), Media Sosial (Instagram, FB, Whatshap, Telegram, Youtube,
Website, Tiktok; Mesin Vacuum Frying, Struktur Organisasi dan Job
Description.

 "Saat ini kita fokus ke nanas," ungkap Ibu Sabda yang juga Dosen
Unimed.

Sedangkan ketua Kelompok Maju Tani mengucapkan terimakasih
kepada tim PKM LPPM Unimed beserta rombongan atas digelarnya
pelatihan pembuatan keripik nanas ini kepada kelompok Maju Tani.

Dikatakannya, hasil dari tanaman nanas mereka saat ini cukup
melimpah, namun mereka hanya bisa menjual buah dan belum bisa
diolah menjadi produk lain.

Harapan saya dengan adanya alat ini, Kelompok Maju Tani bisa
memanfaatkannya dengan baik untuk mendukung perekonomian kita.

"Mesin ini tidak hanya milik ketua tetapi seluruh anggota kelompok
tani.

Kita sepakat merubah itu, alat ini milik kelompok tani, bukan milik
ketua saja. Jadi alat ini kita gunakan dengan baik," harapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, tampak Tim dari PKM LPPM
Unimed langsung mempraktekkan cara pengoperasian mesin pembua-
tan keripik serta cara pembuatan keripik nanas dan disaksikan langsung
para pengurus serta anggota kelompok tani maju tani serta undangan
lainnya. (KRO/RD/Sibanu)

Kemarin, Presiden Joko Widodo
(Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin,
hingga Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto, Namun sampai hari ketiga
tak nampak hadir Ketua Dewan Per-
wakilan Rakyat Puan Maharani, mes-
ki termasuk yang diundang.

 "Tadi disampaikan juga Ibu Puan
sedang berada di luar, waktu itu, kami

sudah WA-an (Whatsapp) juga be-
liau, menyampaikan minta maaf hari
ini tidak berada di Jakarta. Jadi, tidak
bisa hadir sedang berada di luar
negeri," ujar Anies Baswedan.

Sejumlah pejabat pubik yang
hadir dan memberikan doa restu
pada putri Anies Baswedan adalah
mantan Wakil Presiden RI. M. Jusuf

Kalla, Ketua MPR Bambang Soesa-
tyo, Menteri Koordinator Politik Hu-
kum dan Keamanan Mahfud MD,
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan,
Menteri UMKM Teten Masduki,
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil
Imran, hingga Kepala Staf Kepres-
idenan Moeldoko dan lain-lain.
(KRO/RD/lina)

KORAN RADAR | PAKPAK
BHARAT : Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat Menggelar acara
peringatan hari jadi ke-19 Kabupat-
en Pakpak Bharat. Mengawali ac-
ara, tampak dilaksanakan upacara
di kompleks Tugu Pemekaran Kabu-
paten Pakpak Bharat, Kamis (28/7/
2022) bentuk mengenang tokoh pe-
mekaran Kabupaten Pakpak Bharat.

Upacara yang dihadiri Bupati
Pakpak Bharat, Franc Bernhard
Tumanggor bersama Forkopimda
Pakpak Bharat, Panitia Pemekaran
Kabupaten Pakpak Bharat.

Tokoh masyarakat, Tokoh Aga-
ma dan undangan lainnya merupa-
kan untuk mengenang Tokoh-tokoh
Pemekaran Kabupaten Pakpak
Bharat. Kegiatan upacara tersebut
tampak dihadiri Bupati Pakpak Bhar-

at, Franc Bernhard Tumanggor ber-
sama Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah Pakpak Bharat, Panitia Pe-
mekaran Kabupaten Pakpak Bhar-
at, Tokoh masyarakat, Tokoh Aga-
ma dan undangan lainnya.

Rangkaiaan acara di Tugu terse-
but juga dilaksanakan doa bersama
lintas Agama yang ada di Kabupat-

en Pakpak Bharat, serta pembacaan
Ikrar Pembangunan oleh seluruh
hadirin yang ada di tempat berse-
jarah ini. Pasca acara di Tugu Pe-
mekaran, bupati bersama rombon-
gan menuju lapangan Kasean Ba-
nurea, Napasengkut untuk mengikuti
upacara peringatan hari jadi Ke-19
Kabupaten Pakpak Bharat yang dip-

Mengenang Tokoh Pemekaran,
Upacara di Tugu Peringatan Hari Jadi Ke-19 Pakpak Bharat

impin oleh Bupati Pakpak Bharat.
Sebagaimana kita ketahui bah-

wa pembangunan adalah proses
multidimensional yang menyentuh
dan merangkum semua aspek ke-
hidupan masyarakat.

"Pemerintah sesungguhnya han-
ya menjadi fasilitator dalam pem-
bangunan menuju kesejahtraan se-

dangkan masyarakat adalah se-
bagai subjek dalam memanfaatkan
mengembangkan dan meneruskan
pembangunan yang telah dilakukan
pemerintah," katanya.

Lanjut bupati menyampaikan,
sudah saatnya kita berbenah lebih baik
lagi, hilangkan mental malas, cepat
menyerah, tidak mau bersaing, iri hati,
sirik dan kedengkian. Bupati juga men-
gajak semua agar mendukung pemer-
intah, mulai mengedepankan karakter
revolusi mental serta menjadikan mo-
mentum hari jadi kabupaten Pakpak
Bharat Ke-19 sebagai sebuah inspirasi
dan motivasi untuk memperbaiki
kekurangan serta kelemahan.

Selesai acara digedung DPRD,
kembali dilanjutkan acara ramah
tamah dan makan bersama di balai
sada arih. (KRO/RD/Sibanu)

KORAN RADAR | PSP : SAS alias Ipul terpaksa berurusan
dengan pihak Kepolisisan, lantaran menyimpan barang haram jenis
sabu.

Pria 43 tahun itu pasrah saat di gelandang polisi dari Timsus Unit
Reskrim Polsek Hutaimbaru, Polres Padang Sidempuan yang dip-
impin oleh Ipda Kuspil Pianto, SH, sekitar pukul 19.00 WIB, Senin
(25/7/2022) malam di rumahnya yang ada di jalan Raja Junjungan
Lubis belakang, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padang Sidempuan
Utara.

Kapolres Padang Sidempuan, AKBP Dwi Prasetyo Wibowo
melalui Kasi Humas AKP Maria Marpaung membeberkan, kronologi
penangkapan bermula saat anggota Timsus Unit Reskrim Polsek
Hutaimbaru mendapat informasi dari masyarakat, jika di jalan Raja
Junjungan Lubis ada transaksi narkoba.

"Pelaku ditangkap Timsus Unit Reskrim Polsek Hutaimbaru di
rumahnya, sekitar pukul 07.00 malam," kata Kasi Humas AKP Maria
kepada wartwan Kamis (28/7/2022).

Tak hanya mengamankan Ipul, kata Maria, Timsus juga melaku-
kan penggeledahan didalam kamar dan dapur rumah pelaku guna
mencari, dimana dirinya menyimpan barang haram jenis sabu terse-
but.

 "Kemudian, dari dapur rumah pelaku, Timsus juga menemukan
barang bukti lain berupa Dua bungkus plastik klip kosong dan Dua
sendok yang terbuat dari sedotan," imbuh Maria.

Kepada Timsus Ipul mengaku, jika barang haram jenis sabu
tersebut adalah pesanan seseorang berinisial, P (25) warga Padang
Sidempuan, yang saat ini masuk Daftar Pecarian Orang (DPO).

"Kemudian, tersangka berikut barang bukti di gelandang ke Pol-
res Padang Sidempuan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,"
tandas AKP Maria Marpaung. (KRO/RD/AM)

Simpan Sabu di Rumah,
Ipul Digelandang Timsus Polsek Hutaimbaru

KORAN RADAR | TJ. BALAI : Guna memenuhi janjinya,
mengembalikan 3 (tiga) titik cagar sejarah istana melayu di kota
kerang, Plt Walikota Tanjungbalai H Waris Tholib menemui Sultan ke-
12 Asahan, Kamal Abraham Abdul Jalil Rahmadsjah, di kediaman-
nya, di Medan, Selasa (26/7).

Plt Walikota Waris mengatakan bahwa kedatangannya sebagai
bentuk perjuangan untuk mengambil alih tiga titik istana untuk
mengembalikan Ikon keberadaan melayu di Tanjungbalai.

Waris mengakui dengan kembali berdirinya tiga istana cagar
budaya tersebut akan mengangkat kembali kelestarian adat istiadat,
budaya, tradisi etnis melayu.

Selain itu juga, cagar tersebut akan menjadi sejarah buat genera-
si ke generasi sebagai tongkat estafet yang harus mengetahui penge-
tahuan di masa lalu tentang kota Tanjungbalai.

"Saya ingin tiga istana ini menjadi ikon Tanjungbalai, mengem-
balikan sejarah Tanjungbalai, dan bisa membanggakan bagi
masyarakat etnis melayu Tanjungbalai. Kita akan membangun makam
kesultanan di Masjid Raya Sultan Ahmadsyah. Ini usaha untuk
mengembalikan semangat tanah melayu, dan menjaga budaya or-
ang melayu," katanya.

Pada kesempatan itu, Sultan Asahan, Kamal Abraham Abdul
Jalil Rahmadsjah menyerahkan "Jejak Rekam Aset Komunal Ke-
sultanan Asahan dan Aset Private Milik Sultan Abdul Djalil Rach-
madsyah di Kota Tanjungbalai" kepada  Plt Walikota Waris Thalib.
(KRO/RD/CHB)

Plt Walikota Temui Sultan Asahan ke-12
Bicarakan Ikon Melayu di Tanjungbalai
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Walikota Psp Panen Bawang Merah Bersama Petani
KORAN RADAR | PSP : Hasil Panen Bawang
Merah dinilai cukup memuaskan Petani optimis
Kota Padang Sidempuan berpotensi jadi
sentra komoditas Bawang Merah.

Sambut Tahun Baru 1 Muharram 1444 H
Wabup Simalungun Gelar

Tabliq Akbar di Bosar Maligas

Walikota Padang Sidempuan Ir-
san Efendi Nasution SH hadiri Panen
Bawang Merah di Desa Huta Padang
Kec. Padang Sidempuan Hutaimba-
ru, pada Kamis (28/07/2022).

Guna menjaga Ketahanan Pan-
gan dan kesinambungan budidaya
Bawang Merah di Kota Padang Si-
dempuan, Walikota,dan OPD terkait
turut serta terjun langsung ke lokasi
Panen untuk memberikan Dukungan
kepada Masyarakat Petani di Desa
tersebut sehingga di harapkan nantin-
ya dapat meningkatkan perekono-
mian mereka.

Walikota menyampaikan hasil
Panen Bawang Merah kali ini terbi-
lang Cukup Memuaskan, Hal ini ten-
tunya dapat menjadi komoditi baru
yang bakal memenuhi kebutuhan

KORAN RADAR | DELI SERDANG : Pelaksanaan Pekan
Olahraga Kabupaten (Porkab) Deli Serdang Tahun 2022, berakhir.
Penutupan dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, HM Ali
Yusuf Siregar, ditandai dengan penyerahan hadiah berupa Medali
dan Piala bagi atlet yang telah berlomba dari Tanggal 22 - 28 Juli
2022, di Gelanggang Olahraga (GOR) Kabupaten Deli Serdang,
Lubuk Pakam, Kamis Malam (28/7/2022).

Berdasarkan Keputusan Panitia Porkab, Kecamatan Tanjung
Morawa keluar sebagai Juara Umum Pertama , disusul  Kecama-
tan Pagar Merbau, dan Kecamatan Kutalimbaru.

Wabup mengatakan pembangunan dunia olahraga merupakan
salah satu bagian penting yang secara terus menerus dan berke-
sinambungan harus dilakukan, melalui pembinaan dan pengem-
bangan termasuk penguatan kelembagaan di bidang olahraga, guna
menjawab tuntutan kemajuan di berbagai cabang olahraga yang
berkembang begitu pesat.

Wabup menjelaskan apa yang kita lakukan beberapa hari ini
dalam Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Deli Serdang, jangan
hanya sekedar dijadikan sebagai ajang untuk mengukir prestasi
semata, namun juga dapat menumbuhkan dan memajukan olahra-
ga yang ada di kabupaten ini.

"Saya yakin kalian adalah bibit - bibit olahragawan yang handal
dan berprestasi yang nantinya akan menggelorakan semangat
olahraga di tengah - tengah masyarakat,"Jelasnya.

"Bagi peserta yang belum berhasil, jangan berkecil hati, masih
ada kesempatan yang lainnya. Jadikan hasil yang diperoleh hari
ini, sebagai bentuk evaluasi untuk berbenah dan mempersiapkan
diri pada ajang perlombaan lainnya,"Harap Wabup.

Wabup juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh
masyarakat, panitia pelaksana, pengurus KONI, serta seluruh re-
kan-rekan yang telah memberikan dukungan maksimal, sehingga
pelaksanaan PORKAB ini dapat berjalan dengan lancar, aman,
sukses dan meriah," pungkas Wabup.

Turut hadir pada penutupan Porkab Deli Serdang, Wakil Ketua I
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera
Utara, Prof. Dr. Agung Sunarno, Ketua KONI Kabupaten Deli Ser-
dang bersama pengurus, Unsur Forkopimda Deli Serdang, Kepala
Dinas Budaya, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Budporapar),
H. Khoirum Rijal ST MAP, Kepala Dinas Pendidikan, Yudy Hil-
mawan SE MM, Mewakili Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setdakab, Sugito, Ketua Dewan Dakwah Deli Serdang,Dr. H.
Khairuddin Siregar, Perwakilan Perusahaan (BUMN,BUMD dan
BUMS), Koordinator Kecamatan (Korcam) KONI se Deli Serdang.
(KRO/RD/ANWAR NST)

Kecamatan Tanjung Morawa Juara
Umum Porkab Deli Serdang 2022

KORAN RADAR | SIMALUN-
GUN :  Mengisi kegiatan menyam-
but Tahun Baru Islam 1 Muharram
1444 H, 2022 M, Wakil Bupati Si-
malungun H. Zonny Waldi S.Sos
MM melaksanakan Tabligh Akbar
bersama penceramah Al Ustad Asbi
Mawardy Lubis dari kota Medan, di
Mesjid Jamik Kelurahan Pasar Baru,
Kecamatan Bosar Maligas, Kabu-
paten Simalungun, Sabtu (30/07/
2022).

Pelaksanaan Tabliq Akbar di-
awali pembukaan dari protokol dan
pembacaan ayat Suci Alquran oleh
Satria Amal Samosir. Membacakan
surah At-taubah ayat 36 - 37, dan
Saritilawah disampaikan oleh Dwi
Putri Agustin Samosir keduanya
berasal dari Desa / Nagori Nanggar
Bayu.

Dilanjutkan kata sambutan per-
tama dari ketua Panitia kegiatan Ta-
bliq Akbar Ajisman Purba, kata sam-
butan kedua oleh ketua PHBI Bosar
Maligas Abdul Muin Purba, dan kata
sambutan ketiga oleh Wakil Bupati
Simalungun H. Zonny Waldi S.Sos
MM.

H. Zonny Waldi mengajak selu-

ruh masyarakat keca-
matan Bosar Maligas
untuk lebih mendalami
lagi tentang makna Alqu-
ran.

"Alquran adalah kitab
suci dan bagian penting
dalam hidup umat Islam.
Bagi kaum muslimin
Alquran adalah hukum,
dan perintah serta pe-
doman, untuk berperilaku
baik dan bermoral, serta
berisi filosofi agama. Ini
adalah kompilasi Wahyu
kepada Nabi Muhammad
dari Allah SWT melalui
Malaikat Jibril," terang
Zonny.

Sedangkan Ustadz
Asbi Mawardy Lubis

dalam ceramahnya menyampaikan
berbagai hal tentang kebajikan dalam
agama islam. Diantaranya menga-
jak seluruh umat muslim di Bosar
Maligas untuk selalu bersyukur dan
berserah diri kepada Allah SWT.

Turut hadir pada kegiatan Tabliq
Akbar selain H.Zonny Waldi S.Sos
MM dan Ustadz Asbi Mawardy
Lubis, juga Camat Bosar Maligas
Rosmardiah, SE beserta jajaran,
Kepala Urusan Agama dan Ketua
Golkar Bosar Maligas H. Bustamam
Ghani SE, Kepala Desa, Pemuka
Agama serta ribuan ibu-ibu perwiri-
tan dan masyarakat dari Bosar Ma-
ligas.

Pelaksanaan kegiatan Tabliq
Akbar menyambut tahun baru 1
Muharram 1444 H 2022 M ini, meru-
pakan gagasan dari PHBI dan Ca-
mat kecamatan Bosar Maligas Ros-
mardiah, SE.

Acara dihadiri dua ribuan lebih
jamaah perwiritan dan masyarakat
kecamatan Bosar Maligas. Meski
sempat diguyur hujan deras diten-
gah berlangsungnya acara, kegia-
tan Tabliq Akbar berlangsung khid-
mat. (KRO/RD/DHASAM)

KORAN RADAR | PSP : Wa-
likota Padang Sidempuan Irsan Efen-
di Nasution. SH terima audensi pen-
gurus Koordinator Daerah (Korda)
Forum Keluarga Alumni Ikatan Ma-
hasiswa Muhammadiyah (FOKAL
IMM) di ruang kerjanya, Rabu (27/
07/2022).

Korda FOKAL IMM Padang Si-
dempuan baru saja terbentuk sete-
lah sebelumnya tergabung dalam
FOKAL IMM Tapanuli Selatan-
Padang Sidempuan. Hal ini sesuai
Surat Keputusan (SK) Koordinator
Wilayah FOKAL IMM Provinsi
Sumatera Utara Nomor: 006/A-I/
2022.

SK tertanggal 18 April 2022 ditan-
datangani Ketua Umum Korwil Drs.
Sahlan Marpaung dan Sekretaris
Umum Rafdinal S.Sos, MAP, itu
memuat tentang pembentukan Kor-
da FOKAL IMM Padang Sidempuan
dan perubahan nama Korda Tapan-
uli Selatan-Padang Sidempuan men-
jadi Korda FOKAL IMM Tapanuli
Selatan.

Tanggal 23 April 2022, Korwil
Sumut menerbitkan SK Nomor: 008/
A-I/2022 tentang Penetapan Susu-
nan Kepengurusan Korda FOKAL
IMM Padang Sidempuan periode
2022-2027.

Ketua Umum Al Benny Hevy
Damanik SP, MM, Sekretaris Umum
Dakkal Harahap MPd, MH, dan
Bendahara Umum Ali Amin Hara-
hap.

Pada audensi ini, Ketua Umum
FOKAL IMM Padang Sidempuan
didampingi Ketua Dewan Penase-
hat Dr. Lazuardi M.Ag, Ketua dan

anggota Dewan Pertimbangan Dra.
Muksana Masaribu MA, dan Mu-
hammad Darwis Tanjung SPd, MPd,

Hadir juga Wakil Ketua I Batras
MPd, Ketua VIII Rudimansyah Riton-
ga SPdI, Sekretaris Umum Dakkal
Harahap MPd, MH, Sekretaris III
Rusmin Nuryadin Siregar SP,
Bendahara Umum Ali Amin Hara-
hap, dan Korbid Olahraga Seni Bu-
daya Ari Sanjaya Hasibuan SPd.

Ketua Umum FOKAL IMM
Padang Sidempuan Benny Daman-
ik mengatakan, pembentukan Kor-
da baru ini merupakan bagian dari
pengembangan organisasi. Pen-
gukuhan pengurus direncanakan
digelar pada pertengahan Agustus
nanti.

Di audensi ini, unsur pengurus
menyampaikan harapan agar kiran-
ya Wali Kota Padang Sidempuan Ir-
san Efendi Nasution yang merupa-
kan alumni Fakultas Hukum Univer-
sitas Muhammdiyah Tapanuli Sela-

tan, berkenan menjadi anggota ke-
hormatan FOKAL IMM.

Selanjutnya Ketua Umum, Ket-
ua Dewan Penasehat dan Ketua
Dewan Pakar menyerahkan copy
SK kepengurusan, kemeja dan pin
lambang FOKAL IMM kepada Wali
Kota Padang Sidempuan yang
didampingi Kakan Kesatuan Bang-
sa dan Politik Rahmat Timbul Lubis.

Walikota Irsan Efendi Nasution
mengapresiasi kehadiran FOKAL
IMM, karena menjadi vitamin baru
penambah tenaga dan semangat
dalam membangun Kota Padang
Sidempuan. Apalagi unsur pengu-
rus dan anggota organisasi ini meru-
pakan orang-orang intelek.

"Tentang tawaran menjadi ang-
gota kehormatan FOKAL IMM, demi
pembangunan Kota Padang Sidem-
puan, saya bersedia," kata Irsan
sembari memasang pin lambang
organisasi itu di saku kanan bajun-
ya. (KRO/RD/Thoms)

Walikota Terima & Apresiasi
FOKAL IMM Psp

Rahmat Shah: PMI Deli Serdang
Terbaik di Sumut

KORAN RADAR | DELI SER-
DANG : Sebagai organisasi yang
berkiprah di bidang kemanusian,
kehadiran Palang Merah Indonesia
(PMI) telah banyak membantu pe-
merintah dalam urusan kemanu-
siaan, terutama dalam hal penyedi-
aan darah, penanggulangan keben-
canaan dan sosialisasi kemanu-
siaan.

Hal ini disampaikan Wakil Bu-
pati (Wabup) Deli Serdang, HM Ali
Yusuf Siregar pada acara Pelanti-
kan Dewan Kehormatan PMI Kabu-
paten Deli Serdang dan Pengurus
Kecamatan se-Kabupaten Deli Ser-
dang Masa Bhakti 2020-2025 di
Balairung Pemkab Deli Serdang,
Jumat (29/7/2022).

Karya dan kerja nyata yang ter-
us dibangun PMI sebagai pengua-
tan marwah organisasi, menjadikan
PMI benar-benar dapat dirasakan
manfaat keberadaannya oleh
masyarakat.

Khususnya dalam pengembangan
dan peningkatan kualitas hidup, tang-

gap terhadap berbagai kegiatan sosial
kemanusiaan, pembinaan lingkungan
dan pembangunan mental spiritual gen-
erasi muda, ungkap Wabup.

Kepada pengurus yang dilantik,
Wabup berharap, agar bisa mema-
jukan PMI Deli Serdang serta beker-
jasama dalam menjalankan tugas
dan amanah organisasi, saling
memberi informasi dan menjaga
komitmen moral dalam melayani
masyarakat.

"Kembangkan inovasi dari
sistem yang sudah ada, lakukan
penyempurnaan jika diperlukan, dan
tetap mengabdi kepada masyarakat
sesuai dengan azas kemanusiaan,"
ucap Wabup.

Sementara itu, Ketua PMI Sumat-
era Utara (Sumut), DR H Rahmat
Shah menyampaikan, saat ini PMI
Kabupaten Deli Serdang menjadi PMI
terbaik di Sumatera Utara, sehingga
menjadi tempat pembelajaran bagi
daerah lain untuk meningkatkan pe-
layanan kepada masyarakat.

"Berbuatlah kebaikan sekecil apa

pun, pada siapa pun, dan di mana
pun kita berada serta jalinlah kerjas-
ama dengan berbagai pihak karna
dengan kebersamaan kita dapat
mengatasi banyak hal," pesan Rah-
mat Shah.

Adapun Dewan Kehormatan
Pengurus PMI Kabupaten Deli Ser-
dang yang dilantik, yaitu Ketua Ny
Hj Yunita Ashari Tambunan, Anggo-
ta Ny Herawati Darwin Zein, Zakky
Shahri SH, Utomo SH, Drs Zainal
Abiddin Hutagalung MAP, dr Ade
Budi Kerista, dr Hanif Fahri MM
SpKJ, H Timur Tumanggor SSos
MAP, Drs Hendra Wijaya.

Hadir di acara tersebut, Ketua PMI
Deli Serdang H Ismayadi SH, anggo-
ta DPRD Deli Serdang Hj Sa'adah
Lubis, Ketua TP PKK Deli Serdang
Ny Hj Yunita Ashari Tambunan, Ket-
ua Dharma Wanita Persatuan Ny
Herawati Darwin Zein, Ketua GOW
Deli Serdang, mewakili Dandim 0204/
Deli Serdang, para Pimpinan OPD,
serta para camat se-Kabupaten Deli
Serdang. (KRO/RD/ANWAR NST)

KORAN RADAR | MEDAN : Sesibuk apa pun juga, Menteri Tena-
ga Kerja Ida Faiziyah tidak pantas mendiamkan mogok makan Herianto
yang kini mengancam jiwanya.

Dia dilarikan ke rumah sakit karena kondisi yang sangat lemah.
Sempat keluar darah ketika BAB. Ini pertanda Herianto dalam keadaan
kritis.

Dalam kondisi lemah, Herianto masih bisa memperhatikan gerak
mobil dinas Bu Menteri. Menurut pekerja korban cacat permanen di
tempat kerja tanpa keadilan itu, dia melihat mobil Bu Menteri keluar dari
kantor Kemenaker pada waktu sore di hari ke-4 dia mogok makan.

Herianto ingin ditemui langsung oleh Ida Fauziyah. Tetapi, hingga
hari ini belum juga disambangi. Masih pantaskah "sangat sibuk" untuk
dijadikan alasan?.

Kayaknya itu keterlaluan. Bu Menteri tak punya hati. Punya empati.
Herianto dalam kondisi kritis. Tidak salah kalau disebut bahwa Menaker
bertanggung jawab penuh atas keselamatan pekerja asal Ciamis, Jawa
Barat, itu.

Sebab, Herianto jelas melancarkan aksi protes ke kantor Kemenaker.
Dan siapa lagi kalau bukan Menaker Ida Fauziyah yang harus mere-
spon tuntutan keadilan dari Herianto.

Pria 46 tahun ini adalah mantan pekerja PT Bumi Hutani Lestari.
Herianto mengalami kecelakaan ketika berada di tempat dan jam kerja.
Dia meminta agar Kemenaker menghukum perusahaan ini.

Pada 2015, kata Herianto, perusahaan melakukan pelanggaran ter-
hadap hak-haknya sebagai pekerja. Kemudian, sejak 2017 dia melaku-
kan upaya prosedural untuk menuntut keadilan tetapi selalu gagal.

Herianto tak menyerah. Pada 25 Juli dia melancarkan mogok ma-
kan di depan Kemenaker. Tetapi Bu Menteri tak menghiraukannya.

Memang ada utusan dari Kemenaker yang mendatangi Herianto
namun bagi pria yang beprinsip keras ini upaya ini hanya basa-basi.

Kita tidak tahu apa yang di dalam benak Menaker Ida Fauziyah.
Tapi, kita bisa pastikan bahwa tidak ada lagi alasan "sangat sibuk".
Nyawa Herianto terancam.

Seharusnya Bu Menteri menunjukkan kepekaan terhadap kondisi
Herianto. Dan kepekaan terhadap tuntutan mulia yang tidak hanya untuk
kepentingan dirinya sendiri melainkan juga untuk kepentingan kaum
pekerja pada umumnya.

Ida Fauziyah harus melihat perjuangan Herianto ini adalah perjuan-
gan untuk rakyat, khususnya kalangan pekerja kasar yang selalu di-
lecehkan oleh kalangan korporasi besar. Bu Menteri wajib berterima
kasih kepada Herianto.

Dia mengambil segala risiko demi keadilan untuk semua pekerja
yang rentan mengalami kecelakaan kerja. Menaker hadir untuk melin-
dungi pekerja, bukan untuk melindungi perusahaan.

Tetapi, rakyat bisa paham kalau sekarang ini pemerintah lebih sibuk
melindungi korporasi. Politik pemerintah, termasuk Presiden Jokowi,
sejak awal memang politik pro-korporasi. Di level tinggi, Presiden Jokowi
lebih sibuk melayani oligarki bisnis ketimbang melayani rakyat.

Tak heran, kalau di level korporasi kemudian kalangan perusahaan
menengah-besar bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja mere-
ka. Herianto adalah salah satu korban kesewenangan itu. Mereka merasa
kebal hukum. Merasa bisa sesuka hati. (KRO/Asyari Usman, Jurna-
lis Senior, Pemerhati Sosial Politik)

Menaker Ida Fuziyah Bertanggung
Jawab Atas Keselamatan Herianto

KESULTANAN ASAHAN

KORAN RADAR | PSP :
Karimuddin Pohan mengaku ber-
syukur atas dukungan dari Badan
Otonom Nahdatul Ulama (Banom
NU), Banom PPP bersama Pe-
muda Muslimin Indonesia (PMI),
untuk maju sebagai calon Ketua
KNPI Padang Sidempuan pada
Musda ke VIII bulan Agustus men-
datang.

 "Alhamdulillah sudah ada dari
teman teman berbagai organisasi
memberikan dukungan kepada
saya untuk maju sebagai calon
Ketua KNPI Padang Sidempuan
yakni dari Banom NU, PPP ber-
sama PMI. Tentu dukungan ini
menjadi kepercayaan yang harus
saya jalankan dengan baik," ucap
Karimuddin Pohan kepada awak
wartawan, Kamis (28/7/2022).

Akrab disapa Karim dikalan-
gan pemuda ini mengatakan yang
telah memberikan restu dan duku-
ngan yakni, dari GP Ansor, Fatayat NU, GPK, GMPI, dan AMK, dan
PMI.

Karim mengatakan majunya sebagai Ketua KNPI adalah panggilan
jiwa dan ingin menatap dan meningkatkan peran pemuda di Kota Padang
Sidempuan yang bernaung di organisasi kepemudaan.

"Saya ingin mendorong spirit pergerakan pemuda. Dimana, melalui
wadah KNPI ini, generasi muda dapat menuangkan pikiran, ide maupun
gagasan yang bermuara kemajuan dan Kesejahteraan kehidupan sos-
ial masyarakat, dan terpenting peningkatan ekonomi peran pemuda,"
ucapnya.

Karimuddin Pohan yang merupakan kader Pemuda Pancasila (PP)
menyampaikan, juga telah mengklaim beberapa OKP dan Ormas juga
telah menyerahkan dukungan sebagai syarat untuk maju menjadi calon
ketua KNPI Kota Padang Sidempuan periode 2022-2025 mendatang.

Sementara itu Ketua GP Ansor Kota Padang Sidempuan Ahyar
Rangkuti menyampaikan bahwa marwah KNPI ini kedepan semakin
baik dan bersama dengan pemerintah, harapnya.

Ucapan yang sama juga datang dari Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah
(GPK) Kota Padang Sidempuan, Sharon mengatakan sangat siap men-
dukung Karimuddin Pohan menjadi Ketua KNPI Padang Sidempuan,
yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus Mendatang.

"Kami siap, dari segi suara maupun material hingga terpilihnya
Karim Pohan sebagai Ketua KNPI Kota Padang Sidempuan kedepan,
periode 2022-2025," katanya. (KRO/RD/AMR)

Maju Calon Ketua KNPI Psp, Karim Pohan
Dapat Dukungan Banom NU, PPP & PMI

pasar. Dari segi kualitas bawang
tersebut terbilang cukup baik, sama
dengan bawang pada umumnya
yang di jual di pasaran, serta memi-
liki ukuran yang cukup besar.

Panen Bawang ini menjadi bukti
nyata keberhasilan Desa Huta
Padang dalam memanfaatkan Dana
Desa.

Kepala Desa Huta Padang Ikh-
wanuddin menyampaikan, budi-
daya Bawang Merah ini meng-
gunakan bibit seberat 300 Kilogram
bersumber dari Dana Desa yang
merujuk kepada Peraturan Presiden
Nomor 104 Tahun 2021 khususnya
kebijakan Dana Desa, dimana Peng-
gunaan 20 persen Dana Desa ad-
alah untuk ketahanan pangan. (KRO/
RD/Thoms)

Pada suatu ketika terjadi hal yang
cukup mengejutkan. Raja Pagaruyung
mengusir Batara Sinomba dengan adik
tirinya, Putri Logageni, karena terlibat
asmara terlarang. Namun sang adik,
Batara Gorga Payung, ikut serta ber-
sama saudara.

Ketiganya berkelana ke arah barat
hingga akhirnya tiba di Negeri Man-
dailing. Saat berada di negeri itu, Bat-
ara Pinayungan menikah dengan putri
asal Mandailing dan menetap di daer-
ah tersebut (dari sinilah awal dari ketu-
runan raja-raja Mandailing Nasution).

Selanjutnya, Batara Sinomba dan
Putri Logageni melanjutkan perjalanan
hingga akhirnya tiba di suatu kawasan
dengan pemandangan yang cukup
indah. Mereka beristirahat di bawah
pohon pinang yang cukup besar (daer-

ah ini selanjutnya dikenal dengan nama
"Pinang Awan"). Di daerah tersebut,
hanya ada segolongan penduduk
yang terdiri dari dua marga, yakni
Daposang dan Tambak. Kedua marga
itu dikepalai oleh Patoean Hadjoran.

Karena kedatangan Putra Raja
Pagaruyung tersebut, akhirnya Pa-
toean Hadjoran merajakan Batara Si-
nomba dengan gelar "Sutan Sinom-
ba". Keduanya menetap dan dibukalah
kampung yang dinamakan Kerajaan
Pinang Awan. Letak pusat pemerin-
tahannya dikenal dengan nama "Ho-
tang Momo (Hotang Mumuk)". Oleh
karena itu, Batara Sinomba dikenal
dengan "Marhum Mangkat di Hutang
Momo". Mereka mempunyai anak
yang bernama Raja Halib (Tengku
Ferry Bustamam dalam bukunya "Bun-
ga Rampai Kesultanan Asahan"
menyebut dengan nama "Sutan
Mangkuto Alam"; hal. 10).

Raja Halib kemudian menikah den-
gan putri Raja Angkola yang akhirnya

menjadi Raja Air Merah (Kota Pinang)
dan melahirkan lima orang anak, yak-
ni Raja Husin, Raja Abas, Raja Karib,
Siti Ungu, dan Siti Meja. Kemudian
Raja Halib kawin lagi dengan seorang
gundik dan dikaruniai seorang anak
laki-laki.

Suatu ketika terjadi intrik dari gun-
dik raja. Dengan segala tipu daya,
gundik tersebut ternyata berambisi
menjadikan anaknya sebagai raja di
Air Merah. Dengan akal liciknya, sang
gundik berhasil mempengaruhi Raja
Halib dan sang raja menetapkan anak
gundik itu menjadi putra mahkota. Ak-
ibat perbuatan ayahandanya, maka
Raja Husin dan Raja Abas mencari
suaka ke Negeri Aceh.

Mengingat Asahan memiliki
hubungan yang erat dengan Kerajaan
Aceh, Raja Husin dan Raja Abas sing-
gah di Asahan untuk bertemu dengan
Bayak Lingga guna meminta bantuan
dari Kerajaan Aceh. Akhirnya, Sultan
Iskandar Muda mengutus Pangliman-

ya, Raja Muda Padir (Pasai), untuk
menyelesaikan sengketa. Bala bantu-
an akhirnya tiba, dengan armada laut
Sultan Aceh yang terkenal dan Raja
Halib selanjutnya terbunuh di bawah
pohon jambu yang selanjutnya dike-
nal dengan gelar "Marhum Mangkat Di
Jambu". Karena keberhasilan prajurit
Aceh memerangi ayahnya, akhirnya
Raja Husin dan Raja Abas merelakan
kedua adiknya, Siti Ungu dan Siti Meja,
menjadi istri Sultan Aceh, Sultan Is-
kandar Muda.

Raja Husin itu pun kembali dino-
batkan menjadi raja di Air Merah den-
gan gelar "Marhum Mangkat Di Kum-
bul". Dari sinilah asal muasal Kera-
jaan Panai dan Bilah. Raja Abas ting-
gal di Kampung Raja dengan gelar
"Marhum Mangkat di Sungai Toras"
dan Raja Karib mudik ke hulu (Kota
Pinang) dan membuat negeri di Tasik,
sesudah mangkat bergelar "Marhum
Mangkat di Tasik".Sri Paduka Tuanku Sultan Muhammad

Husain Rahmad Shah II. Sultan Asahan X.

Sekitar awal tahun 1500,
Raja Pagaruyung,
Minangkabau, yang

bernama Raja Alamsyah
Syaifuddin memiliki tiga orang
anak (dua putra dan satu putri),
yang sulung bernama Batara
Guru Gorga Pinayungan
(Batara Sinomba), yang tengah
bernama Batara Guru Payung,
dan yang bungsu bernama
Putri Logageni. Bersambung........
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Pemkab Samosir: Kita Akan Tindak Tegas KJA
KORAN RADAR |
SAMOSIR : Forkopim-
da Kabupaten
Samosir yang
tergabung dalam
penertiban KJA, TNI/
Polri dan Kejaksaan
akan tetap bertindak
tegas. Tidak ada
penambahan data
untuk pembayaran
penertiban Keramba
Jaring Apung/
Tangkap (KJA/KJT) di
Danau Toba Wilayah
Perairan Samosir
akan terus berlang-
sung.

Fraksi PKS : Pemko Medan Segera
Tuntaskan Penempatan Tugas ASN PPPK

KORAN RADAR | MEDAN : Rapat Paripurna DPRD Med-
an guna mendengar penyampaian pemandangan umum fraksi
fraksi tentang Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah dihadiri
Walikota Medan Bobby Nasution dan Wakil Walikota Medan
Aulia Rachman, Senin(1/8).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Hasyim, SE
didampingi para wakil ketua dewan lainnya fibruant sidang
gedung dewan.

Pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
yang dibacakan Rudiawan Sitorus sempat menyoroti nasib
PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak) hasil rekrut-
men 2021 lalu, yang sampai saat ini belum keluar surat tugas
dan penempatan kerjanya.

"Sampai saat ini masih banyak PPPK belum menerima
surat perintah tugas dan penempatan kerja. Untuk itu, Fraksi
PKS minta Pemko Medan segera menuntaskannya" tandas
Rudiawan.

Selain itu, Fraksi PKS meminta kiranya Pemko Medan
sosialisasikan program pelayanan kesehatan bernama Unreg-
ister bagi warga yang belum masuk layanan BPJS Kesehatan.

Fraksi PKS juga mempertanyakan pembongkaran kios di
Medan Amplas yang tidak memberi solusi kepada para peda-
gang kecil. Seharusnya mereka diberi peringatan dan solusi
sehingga program Pemko Medan melindungi pedagang kecil
benar-benar terwujud.

Secara bergantian juru bicara fraksi-fraksi menyampaikan
pemandangan umum. Margareth Marpaung dari Fraksi PDI P,
Dayat Simbolon dari Fraksi Partai Gerindra, Rudiawan Sitorus
dari Fraksi PKS, Abdurrahman Nasution dari Fraksi PAN, Mulia
Asri Rambe dari Fraksi Partai Golkar, Afif Abdillah dari Fraksi
Partai Nasdem, Ishaq Abrar Mustafa Tarigan, S.I.P. dari Fraksi
Partai Demokrat dan Abdul Rani dari Fraksi PSI, Hanya dan
PPP. (KRO/RD/Ptr)

KORAN RADAR | MEDAN : Fraksi Partai Demokrat DPRD
Medan dalam pemandangan umum tentang Ranperda Pen-
gelolaan Keuangan Daerah minta Pemko Medan membuka
akses seluas-luasnya bagi publik untuk bisa mendapatkan in-
formasi pengelolaan anggaran dan program pembangunan Kota
Medan.

Hal itu seiring dengan tuntutan perkembangan di era digital-
isasi dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel.

Untuk itu, Pemko Medan wajib menyediakan informasi
keuangan daerah kepada publik.

Hal itu disampaikan Ibrar Mustafa Tarigan dalam peman-
dangan umm Fraksi Partai Demokrat tentang Ranperda Pen-
gelolaan Keuangan Daerah dalan Rapat Paripurna dipimpin Ketua
DPRD Hasyim, Senin(1/8/2022).

Rapat paripurna dewan ini dihadiri Walikota Medan Bobby
Nasution dan Wakil Walikota Aulia Rachman, para pimpinan
OPD, camat dan lainnya.

Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Ibrar Tarigan
menyoroti selama ini Pemko Medan belum transparan tentang
pengelolaan anggaran padahal di era digitalisasi ini keinginan
publik untuk mencari informasi cukup tinggi.

Jika memberi akses seluas luasnya tentang informasi pen-
gelolaan keuangan daerah kepada publik, tentu akan sangat
membantu masyarakat utk mengetahui program Pemko Med-
an dan mengawasi anggaran tersebut.

Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem menyoroti soal ke-
mampuan aparat Pemko Medan mengelola keuangan daerah.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Medan Afif Abdillah
dalam pemandangan umum fraksi ntar justru mempertanyakan
apakah aparat Pemko Medan punya aparat handal mengelola
keuangan dan sudah siapkah Pemko Medan menetapkan sistem
pengelolaan keuangan yang membutuhkan profesionalisme.
(KRO/RD/Ptr)

Fraksi Partai Demokrat Ingatkan
Pemko Medan Siapkan Akses
Keuangan Daerah Bagi Publik

nambahan jumlah petakan dari
data awal  pemi l ik  dan muncul
pemilik baru yang tidak didata.

Hal tersebut mengakibatkan
10 petakan dari target awal terk-
endala, dan kemungkinan akan
muncul  masalah yang sama
dalam penertiban tahap II.

Forkopimda Kabupaten Samo-
sir yang tergabung dalam Penert-
iban KJA/KJT mengatakan akan
melakukan tindakan tegas kepa-
da pemilik yang berusaha men-
ghalangi penertiban.

Pemilik yang menambah jum-
lah petakan dan pemi l ik  baru
yang tidak terdata sebelumnya.
Tidak ada penambahan petakan
untuk pembayaran kompensasi
dilapangan.

"Tidak ada Negara yang kalah

dengan situasi apapun, termasuk
KJA/KJT. Tidak ada lagi belok-
belok, patroli harus berjalan sete-
lah penertiban. Koordinasi dengan
pihak kepolisian, melawan atau
menghalangi Negara (program
nasional), akan kita lihat sisi pi-
dananya, termasuk kepada pemi-
lik yang menambah jumlah peta-
kan tanpa barang bukti yang jelas
adanya petakan yang baru den-
gan maksud memperkaya dir i .
Tidak perlu takut,  del ik mem-
perkaya diri dari pemilik KJA harus
diperiksa" tegas Donal Panjaitan.

Jika dihitung mulai berdirinya,
ada gak bayar pajak, ada gak ijin-
ya. Pemilik harus diarahkan un-
tuk mengikuti aturan pemerintah
maupun Kabupaten,  tambah
Donal. Hal Senada disampaikan

Kasat Intel Polres Samosir, bah-
wa data awal sudah ada, sosial-
isasi sudah ada sejak tahun 2021
dan dihadiri oleh masing-masing
pemilik KJA.

Hal ini didukung Kejari Samo-
sir, dalam penertiban tahap II dim-
inta, tim berkoordinasi dengan baik.
Memberikan pengumuman kepada
pemilik KJA/KJT untuk men-
gosongkan petakan, sehingga pen-
ertiban berjalan dengan baik. Ken-
dala dilapangan akan diproses se-
cara bersama-sama sesuai keten-
tuan hukum yang berlaku.

Pj. Sekdakab Samosir mem-
inta seluruh tim untuk saling men-
guatkan,  sal ing support  guna
mendukung program nasional dan
mewujudkan Danau Toba yang
bersih. Ditekankan, Camat, Ke-

pala Desa dan Lurah yang memi-
liki areal penertiban untuk aktif
melakukan monitoring dan pen-
gawasan, sehingga tidak ada lagi
petakan yang baru setelah pen-
ertiban.

"Dengan dukungan ini, Penert-
iban KJA di Kabupaten Samosir
akan berjalan cepat dan maksi-
mal di tahap II dan tahap selanjut-
nya, sehingga pada tahun 2023,
penert iban KJA akan selesai,"
kata Hotraja.

Koordinator Pokja Penertiban dan
Penegakan Hukum, Tunggul Sina-
ga menjelaskan, target penertiban
KJA/ KJT tahap II sebanyak 319
petakan (289 Petak KJA dan 30
petak KJT). Penertiban akan dilak-
sanakan mulai 08 sampai 24 Agus-
tus 2022. (KRO/RD/A.Siringo)

Penertiban tahap I telah sele-
sai dan akan dilanjutkan Penert-
iban Tahap II. Untuk persiapan
penertiban tahap II, Tim penert-
iban KJA/KJT melaksankan rap-
at persiapan sekaligus evaluasi
penertiban tahap pertama di Aula
Kantor Bupati Samosir, pada 28
Juli 2022.

Hadir dalam rapat Pj. Sekdak-
ab Samosir, Hotraja Sitanggang,
Danramil Pangururan, Donal Pan-
jaitan, Kasat Intel Polres Samosir,
Kejaksaan Negeri Samosir, Asis-
ten 1, Tunggul Sinaga dan tim pen-
ertiban KJA Kabupaten Samosir.

Penertiban Tahap 1 dengan
target 234 petakan. Realisasi di-
lapangan, yang ditertibkan seban-
yak 224 petak. Hal ini dikarena-
kan, petakan masih berisi ikan,
namun sudah diberi kompensasi
waktu kepada pemilik untuk seg-
era dikosongkan.

Hal lain yang muncul dalam
penertiban tahap 1, adanya pe-

ISSI dan ICF Gelar Event Ketiga di Samosir

De Samosir di Pintu Masuk Tuktuk
Siadong, Kecamatan Simanindo,
pada 24 Juli 2022.

Setelah Bupati Samosir menga-
ngkat bendera start, sebanyak 300
pesepeda peserta dari ISSI dan ICF

melakukan touring di Kabupaten
Samosir.

Bupati Samosir menyambut baik
kegiatan tersebut dan mendukung
pelaksanaan sport tourism di Kabu-
paten Samosir.

"Sport Tourism akan menjadi
trend pariwisata yang memiliki pasar
cukup besar. Sebagai daerah pari-
wisata, Pemkab Samosir siap dan
mendukung kegiatan ini" kata Vandi-
ko.

Ketika Olahraga digabungkan
dengan pariwisata akan menjadi satu
hal yang menarik. Samosir memili-
ki panorama alam yang cukup in-
dah, silahkan dinikmati seraya bero-
lahraga.

Sejumlah pihak menyambut baik
event bergengsi tersebut. Diharap-
kan kegiatan ini dapat menyedot
pariwisata lokal maupun mancane-
gara. (KRO/RD/Ringo)

KORAN RADAR | MEDAN : Ketua DPRD Medan, Hasyim
menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPRD Medan setuju adan-
ya Peraturan Daerah tentang perlindungan terhadap penyan-
dang disabilitas dan lanjut usia.

Penegasan ini disampaikan Hasyim seusai rapat paripurna
penyampaian pandangan fraksi-fraksi tentang Perlindungan ter-
hadap penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, Senin (01/08/
22).

Hasyim juga menegaskan bahwa ini merupakan kelanjutan
pada paripurna sebelumnya, bahwa saat ini Medan belum ada
peraturan daerah tentang perlindungan bagi penyandang dis-
abilitas dan lanjut usia.

Seluruh fraksi memandang penting aturan tersebut dilak-
sanakan khusus tempat pelayanan publik harus menyediakan
ruang dan tempat bagi disabilitas dan lansia.

"Sehingga dengan adanya Perda maka hak-hak mereka
terlindungi," ucap Hasyim yang didampingi Wakil Ketua DPRD
Medan Ihwan Ritonga dan Bahrum Ritonga serta Anggota DPRD
Medan, Erwin Siahaan.

Sementara itu, pandangan Fraksi Gerindra DPRD Medan
yang dibacakan Hj Netty Yuniati Siregar dengan diajukan ran-
perda ini.

Maka ada aturan atau payung hukum yang jelas dalam
melindungi penyandang disabilitas, karena UU No.8 Tahun
2016 tentang penyandang disabilitas telah mewajibkan negara
Indonesia dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, serta
mendorong terciptanya lingkungan yang ramah dengan pen-
yandang disabilitas.

Sebagaimana penjelasan pengusul DPRD Medan bahwa
berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut 2019,
jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.270.894 jiwa.

Dari jumlah tersebut terdapat penyandang disabilitas seban-
yak 790 jiwa, lanjut usia dan fakir miskin 65.362 jiwa.

Sementara itu, data penyandang disabilitas Kota Medan
sebanyak 248.068 jiwa dengan rincian usia 65-64 berjumlah
93.267 jiwa, usia 65-69 berjumlah 69.596 jiwa, usia 70-74
berjumlah 44.007 jiwa dan diatas 75 tahun berjumlah 41.193
jiwa. (KRO/RD/Ptr)

Seluruh Fraksi di DPRD Medan Setuju
Ada Ranperda Disabilitas dan Lansia

DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban
APBD Samosir TA 2021 Jadi Perda

KORAN RADAR | SAMOSIR :
Persetujuan ditandai dengan penan-
datanganan bersama antara Bupati
Samosir dengan DPRD Kabupaten
Samosir di Gedung DPRD Samosir,
pada 24 Juli 2022.

Persetujuan bersama ini terca-
pai setelah Bupati Samosir mem-
berikan jawaban atas tanggapan frak-
si-fraksi anggota DPRD Samosir atas
Ranperda Pertanggungjawaban Pel-
aksanaan APBD TA.2021 dihadapan
21 orang anggota DPRD Samosir.

Sebelum pengambilan keputu-
san bersama atas persetujuan Ran-
perda Pertanggungjawaban APBD
T.A 2021 menjadi Perda Plt. Sekre-
taris Dewan Lamhot Nainggolan
membacakan tata tertib DPRD Kabu-
paten Samosir Nomor 1 Tahun 2020.

Disebutkan pengambilan kepu-
tusan rapat paripurna pada pasal 106

ayat 1.b, rapat paripurna memenuhi
korum apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jum-
lah anggota DPRD untuk member-
hentikan pimpinan DPRD serta un-
tuk menetapkan peraturan Daerah
dan APBD.

Rapat paripurna DPRD dinyata-
kan sah apabila disetujui oleh lebih
dari setengah jumlah anggota DPRD
yang hadir untuk memberhentikan
pimpinan DPRD serta untuk mene-
tapkan peraturan Daerah dan APBD
sesuai dengan Pasal 106 ayat 2b.

Diakhir acara, Bupati Samosir
mengucapkan terimakasih kepada
seluruh anggota DPRD Kabupaten
Samosir atas kerjasama yang baik
sehingga Ranperda Pertanggung-
jawaban APBD TA. 2021 disetujui
menjadi Peraturan Daerah. (KRO/
RD/Riringo)

Innalilahi Wainalillahi Roziun
KABAR DUKA CITA

Telah Meninggal Dunia Dengan Tenang

Ir. Siti Aisyah
Tutup Usia: 57 Tahun

Pada Hari Rabu, 27 Juli 2022
Sekira Pukul 02.00 Wib di Lubuk Pakam

Semoga Almarhummah Khusnul Khotimah
dan Keluarga Yang Ditinggalkan Selalu Tabah

Ttd.

Keluarga Besar

KORAN RADAR GROUP

KORAN RADAR | SAMOSIR :
Event Tour De Samosir inisiasi dari
Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)
dan Indonesian Cycling Federation
(ICF) merupakan event ke-3 kalin-
ya di Samosir.

Bupati Samosir, Vandiko T. Gul-
tom didampingi Camat Simanindo,
Hans R. Sidabutar melepas start Tour

Plt Walikota Resmikan Ponpes Iman Ilmu Amal di Sipori Pori
KORAN RADAR | TJ. BALAI :

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Tan-
jungbalai H Waris Tholib meresmi-
kan Pondok Pesantren (Ponpes)
Iman Ilmu Amal, di Jalan Sipori-pori,
kecamatan Teluk Nibung kota Tan-
jungbalai, Senin (25/7/2022) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Plt
Walikota Waris Tholib sangat men-
gapresiasi dan merasa terharu den-
gan berdirinya Ponpes tersebut.
Menurutnya, hal itu menjadi bukti
Kota Tanjungbalai akan kembali

menjadi kota Santri, kota Hafiz peng-
hafal Alquran dan kotanya para Ula-
ma pada masa mendatang.

"Pesantren merupakan dambaan
bagi masyarakat Muslim di Tanjung-
balai. Empat ratusan lebih usia daer-
ah kota Tanjungbalai ini. Kita harus
mengembalikan Tanjungbalai se-
bagai kota religius seperti di era masa
lalu. Terima kasih kepada para pendi-
ri yang gigih dalam membangun
pesantren ini," ungkap Waris.

Sementara itu, pimpinan Ponpes

Iman Ilmu Amal, KH Usman Muhid
berterima kasih kepada Pemerintah
Kota, Plt Wali Kota Tanjungbalai dan
Kapolres serta semua pihak yang
membantu pembangunan Ponpes
tersebut.

Peresmian itu turut dihadiri oleh
Kapolres Tanjungbalai AKBP Ahmad
Yusuf Afandi, Kakan Kemenag Tan-
jungbalai H Al Ahyu, Wakaplores Tan-
jungbalai Kompol H Jumanto, Kabag
Kesra Muh Fakhrialdi, Camat dan
Lurah setempat. (KRO/RD/CHB)



11Edisi : 581 Thn XVI
3 - 9 Agustus 2022

Menyambut HDKD Tahun 2022,
Kalapas Kelas IIB Buka Pekan Olahraga

Bertempat di Lapangan Multigu-
na Lapas Padang Sidempuan , di-
awali dengan pembacaan janji atlit
dan wasit.

Kemudian, kegiatan Pembukaan
Pekan Olahraga Warga Binaan Pe-
masyarakatan (WBP) di buka se-
cara langsung oleh Kepala Lapas
Padang Sidempuan, Indra Kesuma,
A.Md.IP,SH,MH dan diikuti oleh se-
luruh Pegawai serta WBP Lapas
setempat, Selasa (26/07/22).

Selaku Ketua Panitia Pekan
Olahraga WBP, Ka. KPLP, Jomboy,
SH, mengatakan dalam Laporan-
nya, ada 7 (tujuh) perlombaan yang
akan digelar. Beliau mengungkap-
kan bahwa kegiatan ini juga meru-
pakan sarana pembinaan untuk WBP
agar lebih mempererat solidaritas,
sportifitas, dan kebersamaan antara
petugas dan WBP.

"Pelaksanaan Perlombaan di
mulai pada tanggal 26 Juli 2022 sam-
pai dengan 16 Agustus 2022 nantin-
ya. Adapun beberapa Pertandingan
yang akan diperlombakan antara lain
: futsal, tenis meja, badminton, vol-
leyball, lomba menyanyi (Lapas Idol
Season III), domino dan lomba tradi-
sional terompah beregu", ucapnya.

Indra Kesuma, selaku Kepala
Lapas Padangsidimpuan mengata-
kan dalam sambutannya, bahwa
kegiatan ini untuk meningkatkan rasa
persaudaraan keluarga besar Lapas
Padangsidimpuan.

 "Jadikan kegiatan ini sebagai
sarana silaturahmi dan meningkat-
kan kebugaran jasmani dalam men-
ingkatkan rasa persaudaraan diant-
ara kita dengan tetap menjaga pro-
tokol kesehatan yang telah ditetap-
kan ditengah terpaan pandemi cov-

KORAN RADAR | PSP : Dalam rangka
menyambut Hari Dharma Karya Dhika
tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas IIB Padang Sidempuan
menyelenggarakan Pembukaan Pekan
Olahraga dan Kesenian.

Pj.Sekda: Kita Wajib Menjaga Marwah
dan Nama Baik Pemerintah

Akrab Disapa Karim, Siap Maju Calon
Ketua KNPI Padang Sidempuan

KORAN RADAR | PSP : Karimuddin Pohan menyatakan siap men-
jadi Ketua KNPI Padang Sidempuan yang akan dilaksanakan pada bulan
Agustus mendatang. Dia bertekad mengembangkan ekonomi kreatif dan
revitalisasi peran pemuda.

Demikian yang disampaikan Karimmudin Pohan yang merupakan
kader Pemuda Pancasila (PP) kepada wartawan usai menyatakan dirin-
ya untuk maju calon ketua KNPI Padang Sidempuan, Kamis (28/7/2022).

Akrab disapa Karim dikalangan pemuda ini, siap untuk mengajak
pemuda mengembangkan ekonomi kreatif dan revitalisasi peran pemuda
dalam peningkatan dan pengawalan suksesi pembangunan di Kota Padang
Sidempuan.

Pada masa ini, kata Karim, peran Generasi muda atau yang kerap
disebut generasi Milenial menjawab tantangan permasalahan bangsa
kembali diperbincangkan. Mulai dari Kesenjangan Kesejahteraan, lun-
turnya nilai sosial hingga redupnya peran pemuda dalam memajukan
kehidupan bangsa adalah sebagian masalah yang menghambat Indone-
sia sebagai Negara maju.

"Permasalahan ini harus dijawab oleh pemuda sebagai wujud Sump-
ah Pemuda pada era Milenial ini," ungkap Karim.

Melalui wadah KNPI ini dimana Ormas dan OKP serta organisasi
kemahasiswaan didalamnya, merupakan wadah yang amat tepat bagi
generasi muda untuk menuangkan pikiran, ide dan gagasan yang ber-
muara pada Kemajuan dan Kesejahteraan kehidupan sosial masyarakat,
dan terpenting peningkatan ekonomi peran pemuda.

 "Tantangan pemuda kedepan harus semakin mandiri bersama pe-
merintah dan pihak swasta yang siap berkolaborasi bersama KNPI,"
ajaknya.

Insyaallah, kita nantinya akan mengusung visi Revitalisasi Peran
Pemuda dan peningkatan ekonomi kreatif pemuda, Kita akan berupaya
menjadikan KNPI Kota Padang Sidempuan sebagai katalisator organ-
isasi kepemudaan yang Bersinergi, Aspiratif dan Visioner, kata Karim.
(KRO/RD/AMR)

id-19. Saya ucapkan selamat
bertanding, capailah prestasi den-
gan junjung tinggi sportivitas serta
jaga keamanan dan ketertiban sela-

ma kegiatan berlangsung," ungkap
Kalapas.

Kegiatan tersebut diakhiri den-
gan pelepasan balon ke udara dan

tendangan ke gawang oleh kala-
pas sebagai simbol dimulainya
kegiatan Pekan Olahraga tersebut.
(KRO/RD/AMR)

Rapat Paripurna DPRD Medan Tentang
Perlindungan Disabilitas, Banyak Kursi Kosong

KORAN RADAR | MEDAN : Rapat Paripurna DPRD Medan Tentang
Perlindungan Disabilitas dan Lanjut Usia mendengar pemandangan umum
fraksi-fraksi sepi.

Dari pengamatan di ruangan sidang, Senin(01/08/2022) kursi para
anggota dewan masih banyak yang kosong.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hasyim SE dan Wakil
Ketua Dewan lainnya merupakan penyampaian pemandangan fraksi
fraksi terhadap penjelasan pengusul Ranperda Tentang Perlindungan
Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Sampai berita ini sekitar pukul 12.35 WIB, sedang berlangsung pe-
mandangan dari Fraksi Partai Demokrat dan sebelumnya dari Fraksi
Partai Nasdem yang disampaikan Ketua Fraksinya Afif Abdillah.

Secara umum fraksi fraksi di DPRD Medan mendukung namun men-
gusulkan perlu pembahasan secara komprehensif antara legislatif dan
eksekutif agar Ranperda ini bisa berlaku efektif nantinya. (KRO/RD/Ptr)

Plt Walikota Beri Semangat dan Motivasi
Perwakilan Paskibraka Tingkat Provsu
KORAN RADAR | TJ. BALAI

: Plt Walikota Tanjungbalai, H Waris
Tholib melepas Pelajar Calon Pa-
sukan Pengibar Bendera Pusaka
(Paskibraka) tingkat Provinsi Sumat-
era Utara (Provsu) dan merupakan
perwakilan dari Kota Tanjungbalai
yang akan berangkat ke Kota Med-
an, di Rumah Dinas Walikota Tan-
jungbalai, Jumat (29/7/2022).

Turut hadir dalam kegiatan terse-
but Kadispora Kota Tanjungbalai di-
wakili Kabid Sarana Prasarana Mil-
va mewakili kadis, Kabid Pemuda
Nurmiah serta Ketua Pengurus Kota
Purna Paskibraka Indonesia (PPI)
Yasri.

Waris juga menyebutkan, Pe-
merintah Kota Tanjungbalai sangat
mendukung dan siap memfasilitasi
para pelajar generasi muda mengiku-
ti berbagai event, tak terkecuali hari
ini kepada empat anak anak saya
yang akan mengikuti karantina set-
elah terpilih sebagai Calon Paski-

braka yang akan bertugas pada
pelaksanaan HUT RI Ke-77 di tingkat
Propinsi Sumut.

Sementara itu, Ketua pengurus
Purna Paskibraka Indonesia (PPI)
Kota Tanjungbalai Yasri menjelas-
kan tahun ini empat pelajar asal Tan-
jungbalai akan mewakili Kota Tan-
jungbalai sebagai Paskibraka dit-
ingkat Provinsi Sumatera Utara,
yakni  Muhammad Faiz ihsan siswa
SMAN 1, Fazil Risqi Lubis siswa
SMAN 7, Nabila Az'zahra siswi
SMAN 3 serta Thesalonika Naing-
golan siswi SMA Swasta TRI
TUNGGAL Tanjungbalai.

"Ke empat siswa tersebut akan
bertugas di Tingkat Provinsi Sumat-
era utara. pada hari Minggu, 31 Juli
2022 seluruh calon Paskibraka akan
mengikuti karantina di hotel Le Polo-
nia Medan selama 15 hari sebelum
bertugas 17 Agustus 2022 pada HUT
RI Ke-77 di Provinsi Sumatera Ut-
ara," sebutnya. (KRO/RD/CHB)

Wakil Bupati Sambut Kepulangan Jemaah Haji Asal Pakpak Bharat
KORAN RADAR | PAKPAK

BHARAT : Wakil Bupati Pkpak Bhar-
at, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd
menyambut kedatangan jemaah haji
asal Kabupaten Pakpak Bharat di
Asrama Haji Embarkasi Medan,
Senin (01/08/2022).

Wakil bupati mengucapkan se-
lamat datang kembali di Tanah Air
bagi para Tamu Allah ini seraya
berharap pengalaman yang didapat
dari pelaksanaan ibadah haji bisa
memberikan kebaikan kepada ses-
ama.

"Bapak Ibu yang baru menyele-
saikan pelaksanaan ibadah haji,
mudah-mudahan semua hajinya
mabrur. Doa-doa kita semua mudah-
mudahan diijabah oleh Allah dan
mudah-mudahan kemabrurannya
bisa memberikan kebaikan untuk
Indonesia," ungkap Wakil Bupati.

Wakil Bupati juga mengungkap-
kan rasa syukurnya atas kepulan-
gan para jemaah haji ini dalam kon-

disi sehat walafiat, mengingat saat
ini pandemi covid 19 masih menja-
di masalah utama khususnya saat
pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini.

Namun demikian, ia mengata-
kan setelah serangkaian proses
skrining yang ketat, mulai dari
pengecekan suhu, tes antigen dan

PCR yang dilakukan oleh seluruh
jemaah, semuanya dinyatakan neg-
ative. Hal tersebut pun membuat-
nya lega, karena para jemaah bisa
bertemu keluarga dalam keadaan
sehat.

Wakil Bupati tetap menganjur-
kan kepada para jemaah agar tetap

bisa menerapkan prosedur kese-
hatan, seperti menggunakan
masker saat berada di rumah, seh-
ingga para jamaah haji ini bisa
menerima kunjungan dari para tet-
angga dan sanak saudara yang
bersilaturahmi tanpa adanya kekha-
watiran. (KRO/RD/Sibanu)

KORAN RADAR | PAKPAK
BHARAT : Penjabat Sekretaris Daer-
ah (Sekda) Kabupaten Pakpak Bhar-
at, Jalan Berutu, S.Pd, MM
memimpin Apel Gabungan Awal

bulan bagi Aparatur Sipil Negara dil-
ingkungan Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat, Senin (01/08/2022).

Dalam gabungan yang digelar
di pelataran Parkir Kantor Bupati
Pakpak Bharat ini, Sekda berpe-
san kepada seluruh Aparatur yang
hadir agar selalu menjaga nama baik
dan marwah Pemerintah Kabupat-
en Pakpak Bharat yang menjadi
Institusi tempat mengabdikan diri
para Aparatur.

"Kita sebagai Aparatur wajib
menjaga marwah dan nama baik
Pemerintah ini, jangan justru kita
yang ikut menjatuhkan dan men-
coreng nama baik kita sendiri, saya
sering melihat ini, kita sendiri yang
justru membuat statement yang
menjatuhkan marwah pemerintah
ini, ini sesuatu hal yang tidak baik
menurut saya," pesan Penjabat Sek-
da ini dalam arahannya.

Penjabat Sekda juga menyam-
paikan terimakasih bagi segenap

Aparatur yang terlibat baik langsung
ataupun tidak langsung dalam
Kepanitiaan Hari Jadi Kabupaten
Pakpak Bharat yang telah diseleng-
garakan beberapa waktu lalu.

"Kepada seluruhnya bapak dan
ibu yang turut ambil bagian dalam
suksesnya perayaan Hari Jadi
Kabupaten Pakpak Bharat ke 19
beberapa hari lalu, saya sampai-
kan terimakasih bagi kita semua,
saya melihat ada kemajuan dalam
peringatan kali ini, semoga tahun-
tahun yang akan datang akan se-
makin baik lagi," ucapnya.

Apel gabungan yang rutin dilak-
sanakan dalam setiap awal bulan
ini dihadiri para Pimpinan Organisa-
si Perangkat Daerah, para Pejabat
Eselon II dan ratusan ASN di lingkun-
gan Kabupaten Pakpak Bharat,
khususnya para ASN yang berkan-
tor dilingkungan Kompleks Panora-
ma Indah Sindeka, Kantor Bupati
Pakpak Bharat. (KRO/RD/Sibanu)

KABAR DUKA CITA
Telah Meninggal Dunia Dengan Tenang

Op. Nadia Purba
(Istri dari Bapak St. CH. Siburian)
Pada Hari Minggu 31 Juli 2022
"Semoga Tuhan Yang Maha Esa

Memberikan Tempat Terbaik di SisiNya,
dan Kepada Keluarga

Yang Ditinggalkan diberi Ketabahan".
Ttd.

Keluarga Besar

KORAN RADAR GROUP

Pemdes Desa Sugau Gelar Rapat
Kerja Percepatan pembayaran PBB

KORAN RADAR | PANCUR BATU : Pemerintahan Desa Sugau
Gelar rapat kerja dalam rangka percepatan pembayaran pajak bumi dan
bangunan (PBB).

Acara tersebut di pimpin langsung oleh Kepala Desa Sugau Mulai
Gurusinga di dampingi trantip kecamatan Pancur Batu yakni Kaliaga juga
seluruh kepala Dusun terdiri dari lima Dusun serta perangkat Desa.

Menurut keterangan kades Sugau Mulai Gurusinga kepada media
KORAN RADAR di dalam ruangan kerjanya mengatakan kepada seluruh
Kadus,  agar seluruh masyarakat membayar kewajiban nya setiap
pajak bumi Dan bangunan, ujarnya.

Selain itu kades Sugau Mulai Gurusinga mengingatkan kepada Ka-
dus harus lebih giat lagi dalam menangani hal tersebut guna meningkat-
kan kemajuan Desa Sugau ini, ungkapnya.

Sementara itu kades Sugau Mulai Gurusinga menegaskan kepada
seluruh Kadus agar  masyarakat membayaran pajak bumi dan ban-
gunan (PBB) harus tepat waktu, bukan hanya itu seluruh Kadus di wajib-
kan harus mendapatkan 70 persen dari pada tahun sebelumnya, pungkas-
nya. (KRO/RD/Nardi)

Pemkab Pakpak Bharat
Raih BKN Award Tahun 2022

KORAN RADAR | PAKPAK
BHARAT : Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat berhasil meraih per-
ingkat I dalam ajang BKN Award
2022. Bersama tiga Kabupaten/Kota
lainnya, Pemerintah kabupaten Pa-
kpak Bharat berhasil menjadi yang
terbaik (Peringkat I) untuk Wilayah
Barat Tipe Kecil dalam kategori Pen-
erapan Pemanfaatan Data Sistem
Informasi CAT.

BKN Award adalah penghar-
gaan bagi Instansi Pemerintah (Ke-
menterian/Lembaga/Daerah) yang
dinilai berhasil melaksanakan
penyelenggaraan manajemen

Aparatur Sipil Negara dengan baik
di lingkup masing-masing.

Beberapa instrument penilaian
Manajemen ASN ini diantaranya dari
aspek pengadaan, proses bisnis
kepegawaian, manajemen kinerja,
penerapan Norma Standar Prose-
dur dan Kriteria (NSPK), sampai
dengan pemanfaatan layanan digi-
tal ASN.

Kepala Biro Humas, Hukum dan
Kerja Sama BKN, Satya Pratama
menjelaskan bahwa BKN Award
2022 diumumkan dalam forum eval-
uasi pengelolaan manajemen kepe-
gawaian se-Indonesia melalui Rap-
at Koordinasi Nasional (Rakornas)
Kepegawaian 2022 di Batam, Ka-
mis (21/07/2022).

Ini merupakan tahun kedelapan
sejak BKN Award diluncurkan pada
tahun 2015 dengan tujuan untuk memacu
kinerja Kementerian, Lembaga dan
Daerah dalam melaksanakan imple-
mentasi manajemen ASN, jelas Satya
Pratama. (KRO/RD/Sibanu)
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Selamat & Sukses Atas Resepsi Adat

PESTA ADAT NA GOK / SULANG SULANG PAHOPPU
Jhon Carles Manurung (Pa Icha)

Elo Rini br Sitorus (Ma Icha)
Pada Hari Selasa, 16 Agustus 2022, Pukul 09.00 Wib di Dusun III Lumban Sitorus Huta Padang Kec. Bp. Mandoge Asahan

“Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan”

Ttd.

Keluarga Besar

KORAN RADAR GROUP

NB : Iklan ini sekaligus Merupakan Undangan Bagi Semua Kerabat


